
90 -59، 2014، 1، عدد 7المجلة األردنية للفنون، مجلد   
 

 الخصائص الفنية لموسيقا الثورة الفلسطينية
   

 احمد محمد عبد ربه موسى

.فلسطين ،جامعة النجاح ا،قسم الموسبق ،كلية الفنون   

 

23/5/2013: تاريخ االستالم 22/1/2014:تاريخ القبول    

Artistic Features of Palestinian Revolution Music 
Ahmad M. Mousa, collage of  Fine Arts. Alnajah University, Nablus, Palestine. 

  ملخص
  

ي  ه ف ذى ب اً يحت طينية نموذج ورة الفلس يقا الث ت موس كان
ة  ة كلم التعبير الوطني الصادق الذي يرتقي بالصورة الفني

وة ا ق دى فيھ اق تتب ى آف اًء، إل اً وغن ر وصدق  ولحن التعبي
ذاكرة  وازي ال ة ت رة فني المشاعر والقدرة على صناعة ذاك
ورة الفلسطينية  يقا الث م خصائص موس الوطنية، وكانت أھ
تخدمت  اً، اس اً جماعي ؤدى غالب ردة، ت ان مف ا ذات ألح أنھ
يد  ز في األناش ھا  مع التركي ة نفس يقا العربي مقامات الموس

حماسي، بعضھا على مقام العجم والراست ذوي الطابع ال
ت  رى لحن ة، وأخ ة القديم ة التقليدي ب الطريق ت حس لحن
يقا  بالطريقة الحديثة، كما استخدمت بعض ضروب الموس

زان  ى مي ز عل ع التركي ا، م ة وإيقاعاتھ  4/4و  2/4العربي
  .وتؤدى بمصاحبة التخت الشرقي

  

 Abstract 
The Palestinian Revolution music was an 
exemplary model of honest، patriotic 
expression that promoted the artistic 
image in words، tunes and songs. This 
powerful expression of true feelings 
enhanced the ability to create artistic 
memories equivalent to patriotic ones. 
The Palestinian Revolution music was 
notably characterized by its single tunes، 
which were very often played 
collectively. The Palestinian Revolution 
music also employed musical scales with 
special emphasis on Al-Rast and Al-Ajam 
that produced songs with enthusiastic، 
patriotic inclinations. Whereas some of 
these songs were tuned following the 
traditional way، others were tuned 
according to modern standards. An 
additional feature of these songs was that 
they made use of Arab rhythms with focus 
on 2/4 and 4/4 scales and following 
Eastern orchestra standards.   
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  مقدمة

زال  بھم للاشتھرت فلسطين باألغاني الشعبية التي كانت وال ت يقاتجسد مشاعر الفلسطينيين وح  موس

ه الشعب نحو  تلك أن) 355، ص2004،عبود(ويرى عبود . والغناء ة في توجي ه أھمي األغاني تلعب دورا ل

ي حلت بفلسطين و .وفي تمھيد الطريق أمام حياته ونمط تفكيره ،األفضل ر من  تشردورغم النكبة الت الكثي

 الموت في مسقط رأسھم على التشرد، الذين فضلوا ن،م يزل الفلسطينيول سكانھا في مختلف األقطار العربية،

  .محافظين على تراثھم الموسيقي الغنائي ،وطنتراب وأقدس بأغلى  متشبثين

 لعالقة القائمة على التفاعل الحي،وإذا أردنا أن نلمس مالمح قضية فلسطين فإننا نكتشف تاريخا من ا

الل  ن خ ا م ن نتائجھ ر ع لوب التعبي ا وأس ة متغيراتھ ي مواكب طينية أو ف وھر القضية الفلس ي تلمس ج إن ف

ة  ) 145ص ،2004، منصور(  غاني الوطنية الفلسطينية األ وبالرغم من تجسد القضية الفلسطينية أو األغني

ر الفلسطينيين، الفلسطينية في انين غي دا للفن أغاني الفن رى تواج ه ي ون في إال أن ذين يعمل انين الفلسطينيين ال

  .ربيفي الوطن الع يشكلون زادا ودعما لمسيرة ھذه األغنية ھممجال ھذه األغنية و

طة الشعب الذي لم يجد في اسأن األغنية الفلسطينية بدأت بو) 399ص،1982، فخري(ويرى فخري 

ا أو فيلجأ  به،اه األحداث والمواقف التي تمر تج األغنية الرسمية ما يعبر عن مواقفه ه كالم إلى استخدام تراث

المؤامرة الصھيونية على  بدء منذ وھكذا بدأ الشعب الفلسطيني فى خلق أغنيته .في خلق أغنيته الخاصة لحنا،

ذى فلكلورية القديمة وغير كلماتھا مالوطن الفلسطينى عندما أخذ أغانيه ال بقيا على لحنھا لتعبر عن الموقف ال

ه و ر ب ه أو يم بح أيواجھ دلعونا،"ص ا وال ا والعتاب عل للميجن تخدمھا .....واألوف مش دة يس ات جدي خ كلم إل

ل األرض ا واء داخ ي نضاله س طيني ف ة أمالفلس تات، لمحتل ي الش دت ف ى غ ي  حت ى ف دة تغن اني الجدي األغ

  .األفراح والمناسبات األخرى

ا ونشرو ھكذاو افظوا عليھ ھا وجدت األغنية الشعبية الدارجة ديمومتھا عند الفنانين الشعبيين الذين ح

ى  في كل ديار فلسطين وفي الشتات، وري إل راث الشعب الفلكل د أن جمعت وھذبت من ت ى أصبحت بع حت

  .جانب الغناء الكالسيكي

بابنا، إذ إ  وال يمكننا إغفال ما لألغاني القومية الوطنية من أھمية ملحة ا تبث في في حياة ش ن كلماتھ

الده باب حب ب ذا الش س ھ يقاھا يلھ ،نف ابع موس ا أن ط ن كم ذود ع ا لل ه دفع ه ويدفع اليب حماس ه الغ  وطن

ه ين( وحمايت د، أم رى سحاب  ،)194ص  ،ت -د -فري ة ) 249ص  ،1980 ،سحاب(وي ة المتداول أن األغني

اھير وان األغ ن الجم ر ع د تعب م تع ة ل ن والمتوارث دي ع يل الجدي ر األص ي التعبي دة ھ ية الجدي ة السياس ني

ا ة وتراثھ ن روح األم اھير وع م . الجم رى نج م(وت ت ) 224ص  ،2004،نج ا ليس ة ھن ة الوطني أن األغني

ال ،ودعوة إلى حرب ،مارشا عسكريا وطن والتجذر  اإنھ ،وأبواق استنفار ورائحة نار وقت راث ال التشبث بت

ة  ،ومھما تقسو الظروف فال مجال للمساومة أو التراجع ،مھما تكن النتائج ة الحقيقي ا الھوي ذه األغاني إنھ ھ

انللشعب الفلسطيني المناضل  ان والمك تبقى تتفاعل مع الزم وم  ،تفاعلت وس ا فجر كل ي ق من عنفوانھ ينبث

  .ويولد جيل جديد للمقاومة

ت  د كان ةوق ان وأف األغني ورات أصدق ترجم ع الث ي جمي ة ف ةالوطني ر عن أحاسيس االم  صح معب

ا  ا، وطالم ل حريتھ ن أج بتھا م ة، و تتوجوغض يد الوطني اراتھا باألناش عوب انتص م والش ذه األم ت ھ كان

وطن الت سالحا من أسلحة المعارك الوطنية األغاني و األناشيد وما ز و المجد، (ضد أعداء ال ص  ،2005أب

رية ثوريس، وأغاني الثورة الفلسطينية ھي أغان سيا)26 ذاع عب ر صوت فلسطين من  ة متنوعة كانت ت أثي
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ة، مع استخدام ألحان القاھرة، و ا من أصول شعبية حقيقي ا وكلماتھ تلھمت ألحانھ ذه األغاني اس العديد من ھ

  .)176، ص 2001عباس، (ضمن أساليب حديثة تتماشى مع المرحلة المعاصرة 

ة  ن األغني ى ف يقية في فلسطين عل اة الموس ة بووفي أواخر القرن العشرين قامت الحي خاصة الوطني

داخل وقد منھا، انين الفلسطينيين في ال د مجموعة من الفن ى ي ا عل نھم  بلغت أوجھ ان م مھدي (و الخارج ك

ازك، درخان،صب سردانة، حسين ن ه ب ود، وجي ل ري محم د  ،طه العجي دهللا حدامحم غازي  د،شريف، عب

ى رأسھم وكذلك مجموعة من الفن) الھمص ى اسماعيل،ن األخوا(انين العرب كان عل اني، عل رسيل ام رحب

  .)، الشيخ إمامجوليا بطرس ، سميح شقير،خليفة

ر طينية  تواقتص ة الفلس اني الوطني ى بعاألغ ي، عل ائي العرب أليف الغن ب الت ان ض قوال ك

ا يكية {:أھمھ ة الكالس ة(القصيدة، األغني وال)الطقطوق عبية، الم ة الش يد، األغني ب، }، النش ى جان يقا ال  موس

م دال بكة الشعبية الفلسطينية ولعبت األغنية الوطنية دورا مھما في التعبئة السياسية، كما تحولت الى مكون مھ

م في  ا المھ ة دورھ رة للشعب الفلسطيني في مراحل نضاله، محقق من ثقافة المقاومة التي تكون مدرسة كبي

 التربية السياسية للمواطنين، لذا تظل ألغنيات ھذه الحقبة جاذبيتھا واغراؤھا، ودرسھا المتجدد، ويرى خضر

ل لتصنع ) 2006 -خضر( ى الفع ة عل درة الحرك ن ق د م م وأن تمضي أبع ية أن تحل ة السياس أن دور األغني

ورفجرا وترسم أفقا أمام الشعوب، وإذا تعثرت الخطى، ونال  دت أرضاألعداء من الث ة  ة، أو فق تبقى األغني

وتشحذ الھمم، ويقوم الفكر بالتكامل مع ھذا البعد بترشيد العمل وتنظيم المسيرة، ولقد ظل حلم تعبئ الصفوف 

ي ص ية الت ردات األساس ن المف دا م ودة واح تھم الع طينيون رؤي انون الفلس طينية، اغ الفن اه القضية الفلس تج

اني  ة الفلسطينيةوأضحت األغ ه الوطني ى إذكائ دا وإصرارا عل م وتأكي ذا الحل را عن ھ ر تعبي ة  .األكث إن لغ

 نت مسيرة الثورة الفلسطينيةغة تحريضية، ولقد كاديات لحالثورة وإرادتھا الفوالذية وقدرتھا على مواجھة الت

  .السبعينات من القرن العشرين مليئة بھذه التحدياتفي 

ة ت األغني ة تصو وظل الم التحول وتالوطني رجم غ مع دد وتت ح النضال الفلسطيني المتج رصد مالم

ة الفلسطينية، اء الدول ودة وبن ان  مكتسبات الشعب وتمضي أبعد من ذلك بصياغة حلم المستقبل في الع ا ك ولم

ار سوى الصمود، اء شعبنا أي خي ام أبن رك أم م يت ة دورا  العدو الصھيوني ل ة الوطني ا في مھلعبت األغني م

ةوطنأن األغنية الفلسطينية ال) 271الحسيني، ص (لحسينيويرى ا .تعزيز ھذا الصمود افي كا ي زاد الثق نت ال

لبث الحماس الوطني، في قلوب متشوقة للفداء في  مادةالذين استلھموا من أغانيھم وأھازيجھم لمقاتلي الثورة 

دائيين واألشبال والزھرات  ا في معسكرات الف سبيل الوطن، وانتشرت األغاني الوطنية خاصة الشعبية منھ

م تكريس األسلوب  ي، حيث ت ى الشارع الفلسطيني والعرب ا انتقلت ال ورة الفلسطينية، ومنھ وكل قواعد الث

  .إذاعة فلسطين صوت الثورة الفلسطينية أسماع العالم عبر اتل، ليصل الىالغنائي المق

  

  :الدراسات السابقة

ي  ة عل ة دراس يقا الوطني ت موضوع الموس ي تناول ات الت ن الدراس ي، (م دفت ) 2005عل ث ھ حي

ذه اإتعرف لل اليب أداء ھ ة أس ا، ومعرف ة وتحليلھ ة الوطني ال الغنائي ة لى بعض نماذج من األعم ألغاني وكيفي

ورة والتعرف إ صياغتھا، ر ث ى أث و 23ل انين المصريين  1952 يولي دى الفن رة ل ة كبي ات فني ر طاق في تفجي

ذلك ھدفت دراسة الشيمي  رة، وك ك الفت ذين عاصروا تل ى ) 2003الشيمي، (ال ة إل تصنيف األلحان الوطني

ا، ة والمقامات المستخدمة وانتقاالتھ ة المسارات اللحني ا لمعرف ام الكردي  لمحمد عبد الوھاب وتحليلھ د ق وق

ردي، ( دور ال) 1978الك ة ال ل مھبدراس وطني موضحا خصائصه وتحلي اء ال يقى والغن ه الموس ذي تلعب م ال
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يأسلوب أدائه، كما تناول تفاعل الغناء الوطني في مصر مع األحداث الوطنية، بينما ھدفت  المجد  دراسة أب

اض تھا المتنوعة عند كل من رياوصياغلى األغنية الوطنية وأشكالھا المختلفة التعرف إ) 2005أبو المجد، (

  .مديالسنباطي وكمال الطويل وبليغ ح

    

    :مشكلة البحث

يقا ن الموس ل ف ة  يمث الم وتجرب ة في الع يقية الطليعي ة من التجارب الموس الفلسطيني المعاصر تجرب

ه  ورة، وبجماليات ى زمن الث ة ال وام النكب الواقع الفلسطيني من أع ز بارتباطه العضوي ب و يتمي متطورة، فھ

ي استمرت حافظة أصالتھا في الف ا المعاصرة الت ور المستمدة من الجذور الحضارية الفلسطينية وقنواتھ لكل

   .الفلسطيني بمختلف أجناسه االبداعية

ة عنني الثورة الفلسطينية من خالل اإللى الخصائص الفنية ألغايتعرف إ لذا يحاول الباحث أن التساؤل  جاب

 الثورة الفلسطينية؟ ما الخصائص الفنية لموسيقا: آلتيا

  

   :أھمية البحث

ذي يحاول أن  ه األول من نوعه ال يقايتعرف إتكمن أھمية البحث في أن ة لموس ى الخصائص الفني  ل

ا يحاول الب ه موسيقاث تسليط احالثورة الفلسطينية، كم ذي لعبت دور ال ى ال ورة الفلسطينية في لضوء عل  الث

اال اسالحغنية الوطنية زرع معاني التفاؤل من منطلق االنتماء العميق لقضية فلسطين، وكذلك استخدام األ  فع

ذلك ا اومؤثر يلة إعمن أجل المشاركة في تنمية وعي الجماھير، وك ة وس ة الوطني ة ستخدام األغني ة مھم المي

دى أبن ة ل دور من أجل القيام بدورھا من أجل القضية الفلسطينية، وتطوير قناعة حقيقي اء شعبنا الفلسطيني ب

ك ن بش ة بشالف ة الوطني دور األغني ام وب اص، ل ع طيني كل خ عبنا الفلس اء ش ف أبن ة ب وتعري ن مھحقب ة م م

ة البحث بأھم أغانيه الوطنية،  ريخه النضالي، من خالل تعريفه تا ود أھمي ا تع هكم ى أن دوين  يعمل ال ى ت عل

يقية أھم ھذه األ ه الموس ة بالنوت اظ غاني الوطني احثين لنشرھا والحف ام من الدارسين والب ق االھتم م تل ي ل الت

  .ن االندثارعليھا م

  

  :يھدف البحث الى :أھداف البحث

 .لى الخصائص الفنية ألغاني الثورة الفلسطينيةالتعرف إ -1

 .لى مالمح األغنية الوطنية الفلسطينيةالتعرف إ -2

 .الموسيقية اذج من ھذه األغاني مدونة بالنوتةنشر بعض نم -3

 .ھذه األغانيبداع إھموا في أسالتعريف ببعض الملحنين الفلسطينيين والعرب الذين  -4

لى أھم الوسائل التي ساعدت على نشر ھذا التراث بين صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني في التعرف إ -5

 .الداخل والخارج

    

  .لمالءمته ألغراض البحث وأھدافه  استخدم الباحث المنھج الوصفي والتحليلي نظراً : منھج البحث
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  : حدود البحث

يكية، أغان شعبية، ( الغنائي للثورة الفلسطينيةاقتصر البحث على أشكال التأليف  قصائد، أغان كالس

ام ) ةانبثاق الثورة الفلسطيني( 1967لعام كما اقتصر على الفترة الزمنية منذ ا) مواويل، أناشيد ى الع  1993ال

لطة الفلسطينية( ر إذاعة فلسطين)اعالن الس ي أذيعت عب اني الت ى األغ ا اقتصرت عل ا أ ، كم ي غنتھ  و الت

  .الفرق الموسيقية الفلسطينية

    

  بذة مختصرة عن الثورة الفلسطينيةن

رن العشرين  ن الق ات م رينات والثالثين ي العش تصاعدت نضاالت الشعب الفلسطيني وانتفاضاته ف

م ورغم أن الثورة لم  ،1936ي ثورة وبلغت ذروتھا ف تحقق أھدافھا إالأن الشعب الفلسطيني لم يرم السالح ول

ي  نة االستعمارية والمخطط الصھيوني، وظل يناضل ضد الصھيونية،الھيم يستسلم لواقع دخل العرب جاء الت

دل 1948عام  ام الع ة أم ة عربي ى أرض فلسطينيسجل أول ھزيم ) 159ص،1986نجم، ( ،و الصھيوني عل

ات جروأثناء ذلك قدم الفد ذوا عملي رى ونف دويئائيون تضحيات كب ار الشعب  ،ة خلف خطوط الع إال أن افتق

وى من ھن مة والموحدة أضعف دوره في الصراع،داته الثورية المنظألالفلسطيني  ة والق ة العربي ا فإن األنظم

ر  والقوى الفلسطينية الوطنية وجدت ربية الثوريةالع ر الفلسطينية ضرورتھا للتعبي ة التحري اق منظم في انبث

طينية، ة الفلس ة الوطني ن الھوي ى ع ل عل د ا وللعم ا توحي ق خطھ طينية، وتعمي وى الفلس ة للق ر التنظيمي ألط

وى الفلسطينية ال السياسي والنضالي، ا الق ل تنظيمي م تمث ا ل د انبثاقھ ة عن ي كانت ورغم أن المنظم ة الت ثوري

ام  تعمل بمعزل عنھا، ار بعضھا ع ا مستقال عن  1965إال أن انبثاقھا أعطى دفعا لھذه القوى التي اخت طريق

ة ضد سياسات األ ات الفدائي ذ العملي دء بتنفي ا للتحرر والب اح المسلح طريق نظمة ومواقفھا باتباع أسلوب الكف

اته دو ومؤسس ران  .الع ن حزي امس م د الخ ل  1967وبع يرة العم ى مس طينية إل وى الفلس ع الق انضمت جمي

دعم واإلجماھير التي منحتھا كل الفدائي وبرزت للمقاومة الفلسطينية مكانة رفيعة في أوساط ال ناد فكانت ال س

  .ھة الصھاينةواجرأس الرمح في م

ا المستمر ألن  وكانت فصائل الثورة الفلسطينية تؤمن بأن حرية شعبنا لن تتحقق إال من خالل كفاحن

ة  ،طموحنا الثوري في بناء دولة فلسطينية مستقلة ؤامرات االمبريالي ور إال بالتصدي الشجاع للم لن يرى الن

ى نفسه والكفاح الذي نخوضه يربطنا أساسا بھدف تحرير األرض وعودة اإل ،الصھيونية نسان الفلسطيني إل

  ).3، ص1977،فلسطين الثورة. (من خالل عودته إلى أرضه المحررة الحرة

إن الشعب الفلسطيني كان يحاول أن يتمسك بحق ثابت له في أرض وطنه وكان يحاول فرض إرادته 

ى األرضعلى األرض وعلى سائر األمو يادة عل ق من الس ي  ،ر التي تنطل م وطن ة حك ك من خالل إقام وذل

ؤمن  ،يتولى وضع التشريعات وتطبيقھا وإقامة المؤسسات ي ت وإدارة الخدمات وتوفير األسس االقتصادية الت

  ).1483ص  ،2000 ،الدجاني( اإلبداعيةتنمية المجتمع واستيعاب طاقاته البشرية وإتاحة الفرصة لقدراته 
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  لغنائي ألغاني الثورة الفلسطينيةأشكال التأليف ا

ة وإطار خاص  للغناء العربي أنواع وأشكال أو صيغ واع سمات معين ذه األن وع من ھ معينة ولكل ن

واء م أليف اللفظي أمس نظم أي الت ث ال ن المؤلف والملحن ن حي ل م ه ك زم ب ذي يلت ي ال اء اللحن ذه . البن وھ

األغنية الشعبية  –المونولوج  –) االھزوجة(الطقطوقة  –الموال  –الدور  –الموشح  –القصيدة : األنواع ھي

يد –ة األغاني الديني – ى  ......النش ورة الفلسطينية اقتصرت عل أليف  خمسةواغاني الث واع من أشكال الت أن

وال  -النشيد  –القصيدة : (العربي وھي ازيج  –الم يكية(االھ بتھا ) االغاني الشعبية –) األغاني الكالس لمناس

  .يتالءم مع الغناء الوطني دور الذي تلعبه ھذه األغاني وھولل

  

اة  :فالقصيدة ة والمقف ات الشعرية الموزون ي فصيح تتكون من مجموعة من األبي ھي عبارة عن شعر عرب

رد المطرب ب د وينف دينذات البحر الشعري الواح ة المنش ا دون مصاحبة لجماع ي  .أدائھ وكانت القصيدة ف

ي ال  يمرحلتھا األولى تعتمد على االرتجال ولم يكن لھا لحن ثابت وعلى يد عبده الحامول اء لحن أصبح لھا بن

  . يخرج عنه كل من يؤديھا من المغنيين

دي سردانة  ه ) 12ص ،ت –د  ،سردانة(ويتوقف مھ يم الرومي كون ة حل د تجرب األب الروحي للقصيدة عن

التلحين وفق  ويرى أنه أبدع في تلحين القصائد، المغناة في فلسطين وا ب وجاء بعده ملحنون من فلسطين اھتم

درخان، أسلوب ا ه ب نھم وجي اة م ل،ولقصائد المغن ود،ورقاوي، غازي الشو طه العجي ل  صبري محم وجمي

ى قضيةوالقصيدة المغناة في فلسطين  ،العاص اول ة ھي اإلواحد وقفت عل م تتن اد لألرض والنضال ول نش

 .مشاعر الحب والعاطفة

  

أن الموال أحد القوالب ) 17ص،ت -د ،سردانة(فيرى الباحث والملحن الفلسطيني مھدي سردانة  :أما الموال

ة ابداعه  في الغناء العربي والمحور األساسمة مھالغنائية ال اء االرتجالي حيث يستغرق المؤدي قم لفن الغن

دى المستمع وفي  ى حال من النشوة ل يقية والوصول إل في التطريب واالنتقال والتحليق بين المقامات الموس

  .الموال البغدادي والموال المصري والمواويل الشعبية: فلسطين يقسم الموال إلى ثالثة أنواع ھي

  

ا يتطلب ھا األغنية الخفيفة التي ال يقصد بف ):األھازيج(ية أما األغاني الكالسيك ا مركب ا متقن تلحينھا تلحينا فني

اء واع الغن ن أن واھا م رى  .كس ووي و( الحل ه ) 185ص ،1972،الحل ي التوجي ر ف ا الكبي ة أثرھ أن لألھزوج

ى الوحدة البسيطة أما ميزان نشاد وكثيرة الذيوع،اإلالخلقي والسياسي للشعب ألنھا سھلة الحفظ و ع عل ھا فيوق

   .4/4أو المصمودي الصغير  3/4أو ميزان الدارج  2/4

  

و : أما النشيد و(فيرى الحل ا ) 186ص ،1972،الحل ة تلحين ة شعرا وملحن ة منظوم يقية غنائي ة موس ه قطع أن

ا أو . ائصهصبه وھو مماثل لطابع المارش بكل خخاصا بلون خاص وطابع يعرف  ا فردي ؤدى إم ا وي جماعي

وازين  2/4ويوقع غالبا على ميزان الوحدة البسيطة  ى م ه عل زان   3/4 و ،4/4ويمكن توقيع ا للمي ك تبع وذل

ي لحن بحسب مطابقته لمعاني الكلمات،وعند تلحين النشيد يختار ال .الشعري ه  افإن كان المعنى حماس ر ل اختي

اھير ود الراست أو الجھاركاه،وقد ألھبت أناشيمقام حماسي كالعجم أو ال ھم تحضثورة الفلسطينية حماس الجم

  .على مقاومة الظلم والطغيان
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نتجھا نھا أغنية متوارثة مجھولة النسب أأ) 74، ص1992،سھير(فترى محمد  أما بالنسبة لألغنية الشعبية

يؤديھا كل الناس  وطورھا وتناقلھا من جيل إلى آخر، حتى وصلت بشكلھا الحالي، الشعب نفسه فقد نماھا

تعريفا أكثر شمولية حيث يرى أنھا ) 1970،مرسي(بينما يعرفھا مرسي  محدد معروف، نوليس لھا مغ

ر في تحقيق وجودھا عن وجدان األغنية المرددة التي تستوعبھا حافظة جماعة تتناقل آدابھا مشافھة وتصد

رفض الھزيمة،  يقاظ الشعور الوطني واالصرار علىلت األغاني الشعبية الوطنية على إشعبي، وقد عم

كما عبرت عن صورة الشخصية الوطنية للشعب التاريخية لشعبنا الفلسطيني وعبرت بصدق عن المراحل 

 .الفلسطيني

  

  انتشار األغنية الوطنية الفلسطينية

األغنية الوطنية  ھمت في انتشارأسن من أھم العوامل التي أ) 40ص ،2006 ،موسى(يرى موسى 

  :كانت  1967قطاعات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بعد عام  الفلسطينية لكل

وحدة الظروف التي عاشھا أبناء شعبنا الفلسطيني من غربة وتشتت وألم ومعاناة وشوق متدفق نحو  -1

أحاسيس مشتركة تجد تعبيرھا في االغنية الوطنية، وليس الحرية واالستقالل، حيث تولد ھذه الظروف 

 :ل ھذه األغنية لدينان تنتشر مثغريبا أ
ا ة َع بَابن ي َدق ا ف ا يُم  ي

  
ا ة أحبابن اي َدق ا ھ ا يُم  ي

  
ة ة قَوي اي َدق ا ھ ا يُم  ي

  
اي َدقَ ا ھ ا يُم ةي  ة فدائي

  
ة اق الُحري ا ُعش ا يُم  ي

  
ا ى بوابن وا عل ا َدق ا يُم  ي

  

أبرز ھذه لعبت وسائل االتصال الحديثة دورا كبيرا في انتشار األغنية الوطنية الفلسطينية، ومن  -2

، حيث تذيع ھذه عاما من مختلف األقطار العربية 20الوسائل إذاعة فلسطين التي كانت تبث أكثر من 

االخبار والتحليالت السياسية، االھازيج واألغاني الوطنية الفلسطينية التي أصبحت  جانب إلى اإلذاعة

 .جزءا من التراث الشعبي الفلسطيني

خاصة ويني خلقت حركة االھتمام بالتراث الشعبي الفلسطيني الظروف التي عاشھا الشعب الفلسط -3

 .الوطني منه مناخا مالئما النتشار األغنية الوطنية، فاالھتمام األكاديمي والفني أعاد لألغنية قيمتھا

ازدياد اعداد المبدعين والموھوبين في مجال الغناء والفن بشكل كبير، وتعود ھذه الزيادة للمعاناة التي  -4

يعاني منھا الشعب الفلسطيني، فالمعاناة تخلق اإلبداع، واستعمل المبدعون أشكال الغناء كان 

 .الفولكلورية من عتابا وميجنا وغيرھا

مھما بذل من  ،ن االحتالل ال يستطيعمن أشكال المقاومة لالحتالل، إذ إأصبحت األغنية الوطنية شكال  -5

منع انتشارھا أو مراقبتھا والحد من تأثيرھا، وما تعرض له أبناء شعبنا من تنكيل وتشريد وسجن  ،جھد

  .  وھدم بيوت تجد صداه في األغنية حيث ترفض األغنية ھذا الظلم وتقاومه
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 أھم موسيقيي الثورة الفلسطينية

اوقد قام بتلحين الع ،ي الثورة الفلسطينيةيمن أشھر موسيق: مھدي سردانة ي تغنت بھ  شرات من األغاني الت

ةالجماھير الفلسطينية في مراحل ا د  ،لنضال الفلسطيني المختلف اھير الفلسطينية في قطاع فق ه الجم غنت ل

ة أغن 1967غزة قبل عام  ي شافت شي" ي دوم السلطة "  من ورا المنطار عين د ق اھير بع ه الجم م غنت ل ث

   ."صور يا مصوراتي " الوطنية الفلسطينية أغنية 

ھجر منھا الى قطاع  ،في قرية الفالوجة المغتصبة في فلسطين المحتلة 15/10/1940ولد مھدي سردانة في 

ام  ة  ،1948غزة في الع د ھزيم ة ياستقر في جمھور 1967وبع ى دبلوة مصر العربي د وم حصل عل المعھ

ة بوصفه  ،1970العربية عام  العالي لدراسة الموسيقا ه الفني ة حيات ا  ،امطرباشتھر في بداي ا ومؤلف م ملحن ث

  .وباحثا ومستشارا للموسيقا ،سيقيامو

ام : حسين نازك ازك في القدس ع ة العاشقين ،1942ولد حسين ن ا  مؤسسو ،وھو مؤسس فرق ة زنوبي فرق

ابع نشاطه الموسيقيعاش  ،ومديرھا القومية السورية اك في سورية، وت ي ھن ّدم للمسرحو ،وتطوره الفن  ق

اال ورية أعم ي س ينما ف ي والس ل الفن ة للعم اً جمالي يقية تصويرية أضافت دائم ارج و ،موس طينيون خ الفلس

ازك من خالل حفالت   سورية سمعوا ة العاشقين بحسين ن وا إ ،وأشرطتھا فرق م يتعّرف رين ل ىولكن كثي  ل

ي ه ،دوره الفن يقية ،وقدرات ه الموس طيني ،وإمكانات ه فلس ون أن رين ال يعرف ل إن كثي الھم  ،ب كون ب ه مس وأن

 ،وھو مؤلف موسيقي ،...والشعب البطل ،القضية تخدم فلسطين وأنه مشغول دائماً بتقديم موسيقا ،الفلسطيني

  .كان  يقود فرقة العاشقينعندما الفلسطينية  واألغاني الوطنية ابدع أجمل األناشيدوقد  ...وملّحن ،وموزع

د في ال :وجيه بدرخان ام ول اء بإذاعة صوت العربعين ر ،1929قدس الع يقا والغن ا لقسم الموس ذ  ئيس من

طين ة صوت فلس ي إذاع ذلك ف ھا، وك ن تأسيس د م ن العدي اني واأل، لح يد لغ ااألناش طينية منھ ورة الفلس : لث

  .المدوحرب الشوارع، والمد الفدائيون،والشعب الفلسطيني،

هسأھم من أسفنان فلسطيني دون اسمه على القائمة السوداء و: عبد هللا حداد ر أعمال اده ودث . ھم في عملية ابع

د  ي إاسولق طيغنھم ف ن الفلس ااء الف ة ولحن ه ونضاله ني كلم طيني عرف بوطنيت ان فلس داد فن د هللا ح ، وعب

ة واره الطويل مع قضيته الفلسطينيةومش د السنوات الطويل دانمن الن، فبع ر البل ة عب ة الطويل ، ضال والرحل

دنمارك ي ال الد الشمال األوروب ه في ب دنمارك حام ،ينتھي به المطاف مع عائلت ى ال د هللا حداد ال أ عب ال لج

ه ه وعقل ي قلب ام  قضيته ف ي ع اح وف ع الكف ل م واره الطوي امال مش وف 1994، ح ي ت طيني ف ان الفلس ي الفن

ى بعضھا، وكل أغاني عبد هللا الدانمارك ه غن ه والحان رق ،بصوته حداد من كلمات ا ف بعض اآلخر غنتھ  وال

د من .فلسطينية أسسھا في لبنان في السبعينات من القرن الماضي ي  ترك الفنان حداد العدي ة الت ال الفني األعم

  .تحيي ذكراه

ود اني: صبري محم ن األغ ر م د أدى الكثي طيني وق رب فلس ن ومط و ملح اني  وھ ا األغ ة خصوص الجميل

ادة العزف خالل سنة واحدة  الوطنية، ة حيث تمكن من إج يدة عراقي د س ى ي ود عل تعلم العزف على آلة الع

  .غادة محمود المصرية األصل واستقر به المطاف في الكويت وھو زوج المطربة األردنية

  .بلةوحملت قلبي قند خذ سالحي ونشيد ملحن ومطرب فلسطيني، من ألحانه نشي :فھيم السعدي

ريف د الش طين :أحم ن فلس و ملح ني وھ د م ن العدي اني واأل لح يد لغ طينيةاألناش ورة الفلس ا لث بالنا : منھ أش

  .زھراتنا ولحظة االنتصار والحرب

ورة الفلسطينية  :طه العجيل دم عددا من االلحان للث اوھو ملحن مصري من أصل فلسطيني، وق ان أھمھ : ك

  .سعيد المزين، وأغنية ثورة ويا ھالربع كلمات عبد البديع عراقنشيد الثوار، من كلمات 
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ر من األوھو موسيقار مصري ومؤلف وم :اسماعيل علي ه الكثي ال في االذاعة وزع موسيقي شھير ل عم

يد  وطني الفلسطيني ومجموعة من األناش يد ال ا لحن النش والسنيما والمسرح وفرقة رضا للفنون الشعبية، كم

  .الفلسطينيةالوطنية 

ورة الفلسطينية،1923ولد العام  وھو ملحن مصري :عبد العظيم محمد دمھا للث ي ق وصية : ومن األلحان الت

  .شھيد، وشدوا الطوق، و والد شھيد، ومولوتوف

ان أشھرھا ،1935ولد العام وھو ملحن مصري :عبد المنعم البارودي يد ك ا : وقدم مجموعة من األناش ا ي أن

  .نشيد المقاومة، وأغنية خذ من جرحي، وفي موطني أخي

    
  تدوين أغاني الثورة الفلسطينية

وھنا سوف أقوم  ،في مجال االھتمام بھذه الموسيقا يشكل تدوين األغاني الوطنية الفلسطينية مرحلة متطورة

  .بعرض بعض أھم أغاني الثورة الفلسطينية متناوال كلماتھا وتدوين لحنھا ثم تحليله

األخضرأغنية اللوز   
ان ازك: ألح ين ن حس

 
ات  ور: كلم د دحب أحم  

 
ر وز األْخَض ود الل ا ُع ي
 

ّدار  ا ل ـْك ب  وهللا ألزَرَع
 

ـر ـا ِوتِْكبَ ـّور فيھ تَْتن
 

ّدمي  األرِض ب  وأروي ھ
 

الدي را ب طين الَخْض فلْس
 

ادي  ـر نَ وز األْخَض ا ل  ي
 

ـرر الدي  تِْتح ـى ب لَحتّ
 

ـادي  ي ھـاأليَ ـّدو ل  ِم
 

مّ  ولبالشَّ ى طُ ّرة عل ِس الُح
 

ول  ي الَموص ل َجبَل  والًكّرِم
 

ر ـن األْطھَ راِب الَوطَ بِت
 

ول  َدادي َمْجب َرِق ج ن َع  م
 

ـلَدي ـَرة  بَ ـّزة والبِْي َغ
 

فَدي  ى الصَّ الَجرَمق َغنَّ  ع
 

ـر ـي تِْتأخ ـك َعنِّ أوَع
 

ـدي  ف َولَ ـّدس تِْھتِ  والقُ
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  :تحليل اللحن

ين لحن للمذھب  ى لحن وي عل ة أغصان، وتحت ة شعبية وھي تتكون من مذھب وثالث اللحن مبني على أغني

دوكاةمصووآخر لألغصان، وتؤدى األغنية جماعياً، وھي  ى ال ه سي بيمول و  غة على مقام الحجاز عل دليل

 4/4ومي بيمول و فا دييز، وھي موقعة على ميزان 
 طل سالحي

ن ِجَرا ـي ِم ّل سالِح يطَ ح
 

ـي ـّل سالِح ا طَ ا ثَوِرْتنَ  ي
 

ـا نيَ ي الدُّ ة  ف وَّ ن قُ وال يُمِك
 

ـي ِدي سالِح ن اي َزع ِم  تِن
 

 طَّل سالِحي طَّل سالِحي
ـرّ  ـك ُم ـّر َدّربَ ي ُم َدّربِ
 

ـّر لوِعي وُم وْق ُض ْس فُ  إدَع
 

ـر ْعِب الثّائِ ذا الشَّ ّديش ھَ قَ
 

ـّر ـش ُح ّدم تَْيِعي ّحى وقَ  َض
 
طَّل سالِحيطَّل سالِحي  

ـه ا يِھُم ـوْد م ه يُِج ي بِدَُّم اللّ
 

ى األَرض ه وَغطّ اْل  َدّم و س  لَ
 

ِدي وَرة فِإِي الِح الثَّ ا س ول م طُ
 

ّرض روْض فَ ودي َمْف ى وُج  يِبّقَ
 

 طَّل سالِحي طَّل سالِحي
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ين أحدھما للمذھب واآلخر لألغصان،  : تحليل اللحن تتكون األغنية من مذھب وغصنين وتحتوي على لحن

ة و  غة في مقام راحة األرواحمصووھي  ة بمقدم دأ األغني ز، تب دليله سي نصف بيمول و مي بيمول و فا ديي

، 4/4ميزان  موسيقية صغيرة ثم يغنى المذھب ثم ننتقل إلى الغصن األول بلحنه الجديد، واألغنية موقعة على

  ..نفسه والمذھب واألغصان في المقام

 حرب الشوارع

ه بدرخانــــــات حسيب القاضي                      ألحان وجيــــكلم  

 
ـعْ ــطَ  ـّدوي طَالِ ا َع ْك ي ـْع لَ الِ

 
اِرع اَرة وَش ت وَح ـل بِي ْن ُك  ِم
    

ـعْ  ـي طَالِ ـي وايَِمان بِْسـالح
 

ـّرِبـــوحَ  ـا َح َواِرعـّربِْن الشَّ  
 

ـنْ  اْب طَايِحي ة وبَ ل ِحيطَ ن  ًك ِم
 

ـنْ ــــــبِالتَّقَـاصي َكـاكي ـر وبِالسَّ  
 

ـنا الـيَ  ـةــــــــــِوْبـقَـنَـابِـل ـّدوي
 

ـا الحَ  ـةـــــــــأْعـلَنَّ َعبِيّ ـّرِب الشَّ  
 

ـّدويـــــقَسَ  ا َع ـلِت ي ا تِْف ـاً م ـم
 

ـوَرةـــــــِم ـّد الثَ ـبـن يَ والّشَع  
 

ن تِفْ  ـن طُ ــــِوي ارـــلِت ِم ـوِق النَّ
 

ـدَّربـــــــوالَجمَ  ـن ال ـاھير َسّدي  
 



 موسى

70 
 

  
  :تحليل اللحن

ام ھو سي مصوتتكون األغنية من مذھب وغصنين، وھي  ل المق دوكاه حيث دلي غة على مقام البياتي على ال

يقية صغيرة  ة موس ة بمقدم دأ األغني ول، تب ول و مي نصف بيم م بيم ه الغصن األول ث ذھب يلي ى الم م يغن ث

ذھب  ين أحدھما للم ى لحن ة عل اني وتشتمل األغني ى الغصن الث ال إل م االنتق يقية ث ة الموس ى المقدم ودة إل الع

  .2/4وآخر لألغصان وھي موقعة على ميزان 

  

  صوت الثورة

  مھدي سردانةكلمات محمد حسيب القاضي                                              ألحان 

  
الي وَرة َع وِت  الثَّ  ُص

  
ـَعال ـْك َعالـ ـي ظَلَّ  يـ
  

ـاـــــِوفلس ـْن  باِلّدنَ  ِطي
  

ـأَْغلَ  ـاــــ ن والّدن  ى ِم
  

ِطيْن ا فلس ن ي  وال يُمِك
  

ـاــــــــيِقْ  ّد يُرّدن  ـَدر َح
  

ي ى َكف ي َعل اي َدّم ا َج  وأنَ
  

ـوال يِ  اليـ ك َغ  َغلى َعلِي
  

  َعاليُصوْت الثَوَرة َعالي

ـِل بِنَ  ـاديــطَّ ادي ـار الَوقّ ى ُرؤوِس األََع  َعل
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ي يِْقطَـ ـوالل ـاـ  ع َدربنَ
  

ه بِقَ ـاديـنُقَابلُ  ِطِع األَيَ
  

ـا سِّ ُوجوَدن ي يْم  وال
  

ـي ال د َشعَّ ى البََواري  يِلق
  

  ُصوْت الثَوَرة َعالي َعالي

ي ذا طَِريق ي وھَ ذا َدّرب  ھَ
  

ي ا َرفِيق اِجم ي ـلّك ھَ  ظَ
  

ـن ّر الَوْط ي الُح  والَعَرب
  

ـي ي وَشقِيقِ و ِذَراع  ھُ
  

وَرةَ ارود الثّ ـِدة بَ  ِوبِوح
  

ـي ـّدى لِ وةَ تِْتًح  وال قُ
  

  ُصوْت الثَوَرة َعالي َعالي

  

  



 موسى

72 
 

  
  :تحليل األغنية

ى درجة ھب وغصنين وتؤدى جماعياً، وھي مصوتتكون األغنية من مذ ام الراست مصوراً عل ى مق غة عل

اع المارش  النوى، ودليل ى إيق يقية عل ة موس المقام ھو سي نصف بيمول وفا نصف دييز، تبدأ األغنية بمقدم

ى  ل إل م ينتق يقية ث ة الموس ى المقدم ودة إل تم الع م ي وى، ث ى الن ام الراست مصوراً عل ثم يغنى المذھب في مق

ى مق ل إل م ننتق وى ث ى درجة الن د مصوراً الغصن األول حيث يبدأ لحنه بمقام الراست مصوراً عل ام النھاون

  .على درجة الدوكاه، ثم يعود إلى مقام الراست

  وطن الحب

  ألحان مھدي سردانة                      كلمات صالح الدين الحسيني  
ـوت ال بِيُ ادي قَ ى الَح  َغنّ

  
ـادي ـنّاھا الَح وت َغ  بِيُ

  
ـوت ـِري ِوتفُ ـام بتِّج  أَيَّ

  
ـالدي ات بِ ي ِحًكاي  تِحِك

  
  بَك يا ھاليا ھال 
عْب ة أَّرض وَش ي حَكاي  تِّحك

  
ـْم والدي ـه َع فَ  وِغنيّ

  
ـّب ِن الُح ا َوْط ـي  ي  ياَوطَن

  
ـادي ي ِعبَ ي قَلب ك فِ  ُحبَّ

  
  يا ھال بَك يا ھال

ـل ِت التَ ـتًل وتَح ـوِق ال  فُ
  

َواِدي ـَواِدي وال يِن ال  ب
  

ـنَدل ـا  تِ ـأل  َعنَّ  واْن تِْس
  

ى والِدي ـاني وتِلقَ  تِلقَ
  

  يا ھال بَك يا ھال
دَّار ي ال مينة فِ  ألّزَرع يَاس

  
اِدي ي  يَع وك اللِّ ع ُش  وأَقلَ

  
ا َدار ـلِك ي ـَرة َراِجْع  بُك

  
الدي ـَوى بِ ا ھَ ـم ي  ونَْس

  
  يا ھال بَك يا ھال
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  :حنلتحليل ال

وھي أغنية بدوية مبنية على لحن شعبي تتكون من مذھب وثالثة أغصان، ويتم تبادل الغناء فيھا بين 

الكورال لغناء المذھب بينما ينفرد المطرب في غناء األغصان، وھي مصاغة على مقام البياتي على درجة 

تقل إلى غناء المذھب تبدأ األغنية بمقدمة موسيقية ثم ين ،بيمول نصف مي، ودليله سي بيمول والدوكاه

ثم العودة إلى غناء المذھب ثم أداء المقدمة  ،فالعودة للمقدمة الموسيقية ثم االنتقال لغناء الغصن األول

، نفسه إلى الغصن الثالث، وھو على لحن الغصن األولثم الموسيقية وبعدھا االنتقال إلى الغصن الثاني 

  .4/2واألغنية موقعة على ميزان 

  

  في باريس

  عبدهللا حداد لحن

  صر يل النَّ ة جِ ورَ ال الثَّ شبَ أَ                          ـني   يالالتِ   يِّ ـس في الحَ ـاريي بَ ـف

  ر صِ المة نَ يھا عَ ايدِ م بِ سُ رّ تُ         يني             لسطِ وب فَ ثُ بية بِ ا صَ فنَ بية شُ ا صَ فنَ شُ 

  يةھودِ يَ  التْ ية قَ بِ ين الصَّ ية مِ ھودِ يَ  التْ قَ        ية        بِ ين الصَّ ھا مِ ألتَ نا سَ ت عِ جَ يتھا اِ عِ بتھا دَ لَ طَ 

  ية  ھيونِ ش صَ ية الال مِ ھيونِ ش صَ لھا مِ  لتِ قُ     مت ى الصَّ عنّ مَ  ھمت ھيَّ ت فِ مْ عد الصَّ وبَ ت مْ ة صَ ترِ فَ 

  وبالثُّ  بيتِ حَ  التْ وب                     قَ ت الثُّ بسَ لنا لھا لِ قُ 

  غلوبب وال مَ الِ ال غَ                        وب الثُّ  لبْ قَ بِ  سْ وبَ 

  ينااليدِ م بِ لّ ك وسَ حِ ات ضِ طَّ ثير الحَ يجيب كِ بِ  حبْ ين بِ الدِّ  لِ جُ ام رَ اخَ الحَ 

  ة  حطَ لنا المَ لنا قال وصِ لنا وصِ لنا وصِ ال وصِ وقَ 

  يةاطِ وقرَ يمُ دِ  ينيةَ لسطِ فِ 

  بيةة أَ رَّ ة حُ الھا ارادِ 

  ينيةوب فلسطِ ة وثُ طَّ اريس حَ في بَ 

  يينير تحَ صِ ة نَ المِ اريس عَ في بَ 

  صريل النَّ جِ  ورةَ ال الثُ الالتيني أشبَ  يِّ اريس في الحَ في بَ 

  رصِ ة نَ المِ يھا عَ ايدِ بِ  مْ رسُ تُ ويني              لسطِ وب فِ ثُ بية بِ فنا صَ بية شُ فنا صَ شُ 

  يةودِ ھُ يَ  التْ بية قَ ين الصَّ مِ ية ودِ ھُ يَ  التْ بية         قَ ين الصَّ ا مِ ألتھَ ا سَ نَّ ت عِ يتھا اجَ عِ بتھا دَ لَ طَ 

  يةونِ ھيُ ش صَ ية الال مِ ونِ ھيُ ش صَ لت لھا مِ ت قُ مْ الصَّ  ىعنَ مَ  ت ھيِّ ھمِ ت فِ مْ د الصَّ عّ بَ وِ  تمْ ة صَ ترِ فَ 
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  :تحليل اللحن

ام لكل مقطع لحنه الخاص واألغنية مصواألغنية ملحنة تلحيناً مقطعياً حيث تتكون من ستة مقاطع  غة في مق

لم صول ا العجم ل س يقامصوراً على درجة النوى وھو يقاب ر في الموس ة، واألغ لكبي ى الغربي ة عل ة موقع ني

ً  قطع االول يحتوي اللحن على جزءوفي بداية الم 2/4إيقاع المارش    .غير مقيد بميزان وتؤدى األغنية فرديا

  
  اشھد يا عالم

  نازك حسين: أحمد دحبور                            ألحان: كلمات

ـُروت ـا وَع بَي ـم َعلِين ـا َعال ھَد ي  اِّش
  

ـة رِب الشَّعبِي ھَد للَح  اِّش
  

ـُروت ـا بَي ال ي اف بِالُغربَ ا َش ي م  والل
  

ون أَمِريكي ى بِعيُ  ـةــأَْعم
  

ـُروت ـا  بَي ارة ي ل َغ ـارات أَوَّ  بِالطَيّ
  

ـة ي ـة وبَْحرِّ ي ارة بَرِّ  َغ
  

ـا البَحر ي ـاِل و بِ َم ّرج الشَّ ـُروتبُ  بَي
  

ِدية ةَ والَرِش رَّ ور الُح  ُص
  

ـُروت ـا بَي ھَد ي ي بِتش قِيف الل ة الّش  قَلِع
  

ة وا َراِس الَحيَّ اللي َداُس  َع
  

ـُروت ـا بَي ـر ي ـل والَحَج َجر قَاتَ  الشَّ
  

ـة ي ه َدورِّ د َجابَ  والَواَح
  

ـُروت ـا بَي ـا ي ـل َشعبِنَ ِل الَمَحاِم  َجبَ
  

ـة ِوة والنَّبَِطي ين الُحل  بِْع
  

ـُروت ـا بَي ـة ي ـا اآللي ـا َرِدين  واحنَ
  

ـة يَدا والِجيِ اِرة ِص  بِحَج
  

ـُروت ـا بَي ھَد ي ي يِّش دَّاُمور الل راب ال  ت
  

ـة ھيُونِي ارةَ الصَّ  َعالَخَس
  

ـُروت ـا بَي ِدة ي نا الِوح ـدَّ ـلَده َخل  وبَخ
  

ـة ـة وفلِسِطينـي  لِبنَانِي
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تتكون األغنية من مذھب ومجموعة من األغصان وتحتوي على لحنين أحدھما للمذھب وآخر   :تحليل اللحن

رد لألغصان، وتؤدى األغنية بالتناوب بين الكورس والمغني المنفرد، حيث  ا ينف يؤدي الكورس المذھب بينم

ة أن كلمات  ذه األغني د كل غصن، وھي مالمغني بغناء األغصان، والجديد في ھ ر بع غة صوالمذھب تتغي

ام ھو سي بيمول و مي بيمول  ل المق على مقام الھزام مصوراً على درجة ال نصف بيمول، حيث يكون دلي

  .2/4وال نصف بيمول و ري بيمول، وھي موقعة على ميزان 
 

 وعھد هللا ما نرحل

  لرحَ وت وال نِ وع نمُ هللا نجُ  دَ ھّ عَ 

ـِ َعھ َوارـــــــ ورةَ والثُّ  د الثَّ

  

ـوال ـَجَماِھير مـــــــــ لـــــــ  ا نِرَح

  

األّرض ن ھَ ة ِم ا قِطَع  واِحن

  

ل ا بنِرَح َد هللا م ر األَرْض وَعھ  وُعم

  

ـَعھ ـد هللا وَعھــــــــ دَّمــ  ِد ال

  

ـعَ  لـ وت وال نِرَح وع نُم  ھَد هللا نُج

  

ة ه ِعلِّي ا فُوقُ ت بَنِين َدمتوا البِي  ھَ

  

ة ي ا األَرض ُحرِّ اد َزرْعنَ زَّ وا ال  َمنَعت

  

ُ قَطَعت ـ ـوا النُّ ـــــ ةَ ـــــ  ور والَمي

  

ـَ ض ـِويناھا َمشاعِ ــــــــ ةـــ  ل َدم ثّوري

  

  يةعبِ شَ  ورةَ ثَ . .ورةَ اھا ثَ رنَ جّ وفَ 
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:تحليل اللحن  

غة على مقام الھزام مصوراً على درجة ال نصف بيمول، األغنية من مذھب وغصنين، وھي مصو تتكون
وتحتوي األغنية على لحنين أحدھما للمذھب ودليله سي بيمول و مي بيمول و ال نصف بيمول و ري بيمول، 

وتؤدى األغنية جماعياً، وھي موقعة على ميزان  ،نفسه وآخر لألغصان، والمذھب واألغصان على المقام
2/4.  
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  نامش م

ـ ش ِمنّ ـاِم ش ِمنّ داً ِم  ا أَبَ

  

ا ى َموِطنَّ اِوم َعل ي يَِس  اللِ

  

الِح ي يَِص اِوض والِل ي يُفَ  الِل

  

افِح ِر مَك ن ظَھ ي يِطَع  والِل

  

  ِمش ِمنّـا أبداً ِمش ِمنّـا

ا ن أُِمتن ـا وال ِم ش ِمنّ  ِم

  

ـا ا ثَوِرتن ِك ي ي يَعاِدي  الِل

  

ا ِر تَبَعن اِدي الفَج ي يَِع  الِل

  

وْت  َره ُص ي يِك َدافِعناالِل  َم

  

الِف ـف وال َح ي َشايِ  الِل

  

ـا ْن َجمِعتن ُرج َع ه يُخ  إن

  

  ِمش ِمنّـا أبداً ِمش ِمنّـا

ـا ّو ِمنّ ـا وال ھ ش ِمنّ  ِم

  

ـا ة بِينَ يع الفُرقَ ي يِِش  الِل

  

دة ف الِوح َدنِس َص ي يِ  الِل

  

َرة ه َجّم دِة بِقَلبُ ي الِوح  والِل

  

ـر ـَدم الثَّائِ اِجر بِ ي يِتَ  الِل

  

ـروال  ـاِدن وال يَِسايِ  يِھ

  

اِدر دَرِب الَغ ي بِ ي يِمِش  والِل

  

ـا ش ِمنّ داً ِم ـا أبَ ش ِمنّ  ِم
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  :تحليل اللحن

لم الغ في سلم العجم مصوراً على درجة ن النشيد من مذھب وأدوار، وھو مصويتكو ل س اه، وھو يقاب جھارك

ين  ى لحن اً فا الكبير في الموسيقى الغربية، ويحتوي النشيد عل ؤدى جماعي ألدوار وي أحدھما للمذھب وآخر ل

  .2/4وھو موقع على ميزان 

  

  يبإيدي رشاش

  ألحان صبري محمود                       سيب القاضي    كلمات ح

ـاشي ـِدي  َرَشـ  بِإي

  

ي لنِي َماش دِّي أَّض  وب

  

ـة ـا الُمحتَلِ  وأرِضْن

  

ـي ع  باَلِش ا بِترَج  َم

  

ي لنِي َماش دي أَض  وبِ

  

ي لنِي َماش دي أَض  وبِ

  

ي ي ورَصاِص  َرَشاِش

  

ـي ِق  الَخالِص  طَِري

  

يِرى ف ِس ي بيُوقِ  والِل

  

ـي ـه بِالَراِس  بِنطَلقَ

  

ـي ـي  َرفِيقِ  َرشاِش

  

ـي ـا  وَصِديقِ  أَُخويَ
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ـة ـا َمفھوِمـ  لَغِوتنَ

  

ـقِ  ـي بِالِضي  بِينِجدنِ

  

ـي ي  َعأكتَافِ  َرَشاِش

  

ـي ـي  ولَحافِ  فَّرِشتِ

  

ول ويَة وطُ ا َس ا اْحنّ  م

  

ـافِ  ا بِنَخـ ا م  ُعمرنَ

  

  
  

  :تحليل اللحن

ى نفس ام  تتكون األغنية من مذھب وثالثة أغصان، والمذھب واألغصان عل ى مق اللحن، وھي مصاغة عل

يقية  ة موس الصبا مصوراً على درجة الحسيني والذي دليله سي نصف بيمول وري بيمول، تبدأ األغنية بمقدم

  .2/4صغيرة ثم يغنى المذھب واألدوار، وھي موقعة على ميزان 
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  أنا صامد

  ألحان صبري محمود              )      فتي الثورة(المزين كلمات سعيد 

اِمد ا َص اِمد أن اِمد َص ا َص  ان

  

اِمد ا َص الِدي أَن أَرِض بِ  وب

  

اِمد ا َص رقُوا َزاِدي أَن  وإن َس

  

اِمد ا َص وا َوالِدي ان  وإن قَتَل

  

ي ا بِيتِ ي ي َدُموا بِيتِ  وإن ھَ

  

اِمد ا َص ك أن ل ُحطاِم ي ِظ  فِ

  

  انا َصاِمد َصاِمد أنا َصاِمد

ـد ـا َصاِم ة أن ـِس أَبيَ  وبَنف

  

ا  اِمدوَعَص ا َص بِريَة ان  وش

  

اِمد ا َص ِدي أن ي إِي ة فِ  والَرايِ

  

ة ِدي والَرايَ وا إِي  وإن قَطَُع

  

ـد ا َصاِم ة ان ـْد الثَانيَ  باإليِ

  

اِمد ا َص اِمد أن اِمد َص ا َص  ان

  

اِمد ا َص تَاني أن ي وبُس  بَِحقل

  

اِمد ا َص انِي أن ي وبِإيَم  بَِعزِم

  

اِمد ا َص نَانِي ان ِري وأس  بِظُف

  

ي وإن َزاّدت ِمي جُروِح ي ِجس  فِ

  

اِمد ا َص ي ان ي وَدم  بِجُروح

  

اِمد ا َص اِمد أن اِمد َص ا َص  ان
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  :تحليل اللحن

ى وھو مصو ،نفسه يتكون النشيد من مذھب ودورين، وھما على لحن المذھب غ على مقام العجم مصوراً عل

ة، واللحن  زان درجة الكرد، وھو يقابل سلم مي بيمول الكبير في الساللم الغربي ى مي ع عل ؤدى 2/4موق ، وي

  .جماعياً ويخلو النشيد من أية انتقاالت مقامية

  

  الشعب الفلسطيني

وَرة ـي ثَ ـِب الفَلسِطين  الّشَع

  

ـة ھيُونِي ـى الصَّ ـَورةَ َعل  ثَ

  

ـه دا ِكفَاُح ـه وبَ ل ِسالُح  َحَم

  

ـي ـَورةَ  َوأعِطينِ ا ثَ ِذي ي  ُخ

  

  ُخذِّي َدمِّي وھَاتي اِنتَِصاَرات

ـالي ى ِجبَ ـدَّم َعل ـِس ال  َشم

  

ـي ـِرة ِزلَزال ـن َزھ  تُحُض

  

ـَداك تِي بَتح ا بِرَصاص  وأن

  

ـي ـدُّوي اقبَال ا َع ف ي  تُوقَ

  

ةَ وَشـرق   وال تَخِطي الَميـَّ
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  :تحليل اللحن

دليله سي بيمول و مي نصف بيمول، و غة على مقام البياتيوھي مصو تتكون األغنية من مذھب وغصنين،

واألغنية تتكون من لحنين أحدھما للمذھب وآخر لألغصان، وتبدأ األغنية بمقدمة موسيقية صغيرة ثم يغنى 

المذھب على مقام البياتي ثم ينتقل إلى الغصن األول مبتدئاً بمقام البياتي ثم ينتقل إلى مقام الحسيني وفي نھاية 

  .4/4الغصن يعود إلى مقام البياتي، وھي موقعة على ميزان 

  نتائج البحث

ورة ال اني الث ىإن أغ ة الفلسطينية،  فلسطينية تعطي صورة واضحة عن غن ن الفلسطيني والثقاف الف

اة  ؤثرة للحي ة م م صوراً جمالي رى ترس ة األخ كال الغنائي عبي واألش ن الش وري، والف اء الفولكل خاصة الغن

س كان ال بد من اعتماد ھذا حري في النفومن فعل س نية، ونظراً لما للغناء والموسيقاالفلسطينية والثقافة الوط

  .وسيلة تعبويةالفن 

ار واللحن  ى اآلن ھو االبتك داننا حت ومن األسباب التي جعلت أغاني الثورة الفلسطينية تعيش في وج

ذه األغاني لمجموعة من الشعراء  ود الفضل لنجاح ھ اد، ويع الجميل المبدع ومستوى الكلمة والمطرب الج

طيني ذينالفلس ذ ين ال نھم ن ان م يد ك اني والقصائد واألناش ذه األغ ة ھ ھم لكتاب يد، (روا أنفس م رش ارون ھاش ھ

زين عيد الم ي، س يب القاض د حس ور، محم د دحب يني، أحم الح الحس ين ) ص ن الملحن ة م ذلك مجموع وك

طيني نھم يالفلس ان م ردانة، (ن ك دي س ه مھ داد، وجي دهللا ح ل، عب ه العجي ود، ط ازك، صبري محم ين ن حس

درخان، ازي الھمص ب ازي الشرقاوي، غ د شريف، غ ى ) محم ين العرب وعل ن الملحن ذلك مجموعة م وك

وطني الفلسط ذلك األخوارأسھم الملحن والموزع الموسيقي علي إسماعيل ملحن النشيد ال اني يني، وك ن رحب

  .ومارسيل خليفة وسميح شقير
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  :النتائج المتعلقة بقوالب أغاني الثورة الفلسطينية: أوال

  :اشتملت أغاني الثورة الفلسطينية على مجموعة من القوالب الغنائية العربية كان منھا

ً حقنا"ومنھا قصيدة : القصائد .1 وقصيدة  كلمات محمد حسيب القاضي وألحان مھدي سردانة،" يا غاصبا

من كلمات الشاعر  "عائدون"وقصيدة  من كلمات مريد البرغوثي وألحان مھدي سردانه إليك نجئ

من كلمات عبد اللطيف عقل  "القدس جوھرة تشع"ھاشم رشيد وألحان أحمد موسى، وقصيدة  ھارون

 .وألحان خالد صدوق

كلمات صالح الحسيني وألحان علي إسماعيل، والنشيد الوطني " فوق التل"ومنھا نشيد : األناشيد .2

كلمات " بعمري فلسطين أفدي ثراك"الفلسطيني من كلمات سعيد المزين وألحان علي إسماعيل، ونشيد 

كلمات لطفي زغلول وألحان خالد صدوق، ونشيد " أنا يا أماه فلسطيني"وألحان أحمد موسى، ونشيد 

 .من كلمات منور قبالوي وألحان محمد شريف وغنائه" لبيك يا قدس"

أنا "وأغنية كلمات صالح الحسيني وألحان مھدي سردانة، " وطن الحب"ومنھا أغنية : األغاني الوطنية .3

من ألحان وليد " انزلنا ع الشوارع"كلمات توفيق زياد وألحان غاوي غاوي، وأغنية " ذي المدينةمن ھ

في "كلمات محمد حسيب القاضي وأحان وجيه بدرخان، وأغنية " حرب الشوارع"عبد السالم، وأغينة 

ر وألحان كلمات أحمد دحبو" اشھد يا عالم"وأغنية  وألحانه وغنائه، ،كلمات عبدهللا حدادمن " باريس

كلمات محمد حسيب القاضي وألحان صبري محمود، وأغنية " بإيدي رشاشي"حسين نازك، وأغنية 

 .كلمات صالح الحسيني وألحان وجيه بدرخان" المد المد يا ثورتنا الشعبية"

" وسعوا المرجة"و" جفرا"و" عالّ يا ديني"و" ع اليادي اليادي"و" على دلعونا"ومنھا : األغاني الشعبية .4

 .وكانت تغنى جميعھا بمضامين وطنية" يما مويل الھوى"و

قدم قبل غناء بعض األغاني الوطنية، ومن المواويل التي أ به الوصالت الغنائية وأحياناً يكان يبد: الموال .5

التي تقوم على شعبية الموال البغدادي، والموال المصري والمواويل ال: استخدمھا مغنو الثورة الفلسطينية

 .لمرتجلفن الغناء ا

  :األغنية الوطنية الفلسطينية نصوص مالمحالنتائج المتعلقة ب :ثانيا

ة  ذ نكب ة من يكية التقليدي ا والكالس ة الفلسطينية الشعبية منھ ات من األغاني الوطني ى المئ لقد اطلع الباحث عل

د الحظ  1948 ة وقطاع غزة، وق م وحتى اقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربي الباحث أن حل

ا  ي صاغت معظم أغانين العودة والتمسك باألرض والكفاح بشتى السبل ظل واحدا من المفردات األساسية الت

  :الوطنية الفلسطينية، وقد اقترن ھذا الحلم على الدوام بعناصر رئيسية كان منھا

تصدم نبراتھا في النفوس كلما النبرة الرومانسية التي تعبر عن الحنين إلى المكان السليب، والذكرى التي  -1

حالة من   يظھر رغبات أبناء شعبنا في العودة إلى وطنھم ان الذي احتضنھا في الغياب، وھوأوغل المك

وھذا يتضح من  ،الذي يحيل واقع االحتالل إلى جحيم يضغط عليه للتراجعالصراع الواقعي الملموس 

  :تيةخالل األغاني اآل
ي دَّار َوِدين دنِي َع ال بُخ  َع الَحبَايِ

  
ب ة َغايِ بالِد الُغربِ ار بِ نِين ِكتَ  وِس

  
يُخ ب َوِدين دَّار وَع الَحبَايِ  دنِي َع ال
  

ينِي ة نَِس ول الُغربِ م وطُ يني الھَ  نَِس
  

ـة ـة والتِينِ ر للَزيتُونِ تَاِق ِكتِي  ُمش
  

ب ل والقَرايِ ار واالِھ يِّ الِختيَ  وبَ
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ربة ولوعة االنتظار والذي يعبر عن عمق المأساة بشاعرية راقية الذي يستحضر آالم الغالبعد التراجيدي  -2

فھناك العديد من األغاني الوطنية تشترك في ظاھرة رفض . وجالل بعيدا عن بكائية الميلودرامية الفجة

  :وھذه المعاني تتضح من خالل كلمات ھذه االغنية. المنفى والغربة، فالغربة آالم تمزق الوجدان

وطن أرض  الوا ال تق  وبي

  

ى وطن أغل ت ال  قل

  

ـا ـوت  الدني ل بي ن ك  م

  

ى ا احل ن جنتھ  وم

  

وز األرض ابوا كن و ج  ل

  

ى ـا تحل ي م  بعين

  

طين ر فلس ى غي ا برض  م

  

ـة ـن وھوي  وط

  

االمل الراسخ بامكانية العودة وحتميتھا، مھما طال زمن االنتظار وال بديل عن ھذا الوطن، وھذه المعاني  -3

  :تتضح من خالل كلمات ھذه األغنية

الع دوي ط ا ع ك ي الع ل  ط

  

ارع ارة وش ت وح ل بي ن ك  م

   

  :وأيضا كلمات ھذه األغنية

ـل ـا نرح ـد هللا م  وعھ

  

ل ـوت  ال نرح ـوع نم د هللا نج  عھ

  

ـد ـوار عھ ـورة والث  الث

  

ـر  ـل والجمـاھيـ ـا  نرح  مـ

  

االرض ن ھ ة م ا قطع  واحن

  

ل ا بترح د هللا م ر االرض وعھ  وعم

  

حث جماھيرنا الفلسطينية المتجذرين في األرض المحتلة على الصمود والتمسك باألرض، ولقد كانت  -4

د رغم فداحة القھر عمليات الثورة وتوجيھاتھا تنعكس على أھلنا في الوطن، وتدعوھم إلى الصمو

وھذه المعاني تتضح من . والحيف ومؤامرات التشريد والسجن وھدم البيوت وجرائم اإلبعاد والطرد

  :خالل كلمات ھذه االغنية

امد ا ص امد أن امد ص ا ص  أن

  

امد ا ص الدي أن أرض ب  وب

  

امد ا ص رقوا زادي أن  وإن س

  

امد ا ص وا والدي أن  وان قتل

  

ي ا  بيت ي ي ـوا بيت  وان ھدم

  

ل  ي ظ امدف ا ص ك أن  حطام

  

حث الجماھير الفلسطينية في الداخل والخارج على الثورة ضد المحتل ومواصلة الكفاح المسلح حتى   -5

  :ي كان منھاتحرير وطن االجداد وھذه المعاني تتضح من خالل العديد من األناشيد واالغاني الوطنية الت
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  الشعب الفلسطيني ثورة        ثورة على الصھيونية :أغنية

  ثوري ثوري ياجماھير االرض المحتلة      ثورتنا انطلقت قيدي من دمك الشعلة:    وأغنية         

حث الجماھير والفصائل الفلسطينية على التمسك بالوحدة في مواجھة المحتل، حيث ظل الشعب  -6

الفلسطيني المؤمن بدينه وعروبته بحسه المرھف يضع نصب عينيه ضرورة الوحدة، ألنھا ھي الطريق 

  :الوحيد للنصر، وھذه المعاني تتضح من خالل كلمات ھذه االغنية

ارود ة الب دة  لغ  واح

  

ـد اس اصواح  أل الرص

  

ـوار ـد دم الث  واح

  

راب ـال الت ـد واس  واح

  

دة ة واح دة وطني  وح

  

دة اعدة واح الثورة الص  ب

  

التمسك بسالح الثورة ألنه ھو الكرامة بعينھا وكذلك ألن السالح ھو عنوان تحرير األرض ومعول ھدم  -7

  :االحتالل، ويتضح ذلك من خالل كلمات ھذه االغنية

ي ن جراح الحي م ل س  ط

  

ا  الحيي ل س ا ط  ثورتن

  

دنيا ي  ال وة ف ن ق  وال يمك

  

الحي دي س ن اي زع م  تن

  

  

  :الثورة الفلسطينية خصائص الفنية لموسيقاالنتائج المتعلقة بال: ثالثا

ً يحتذى به في التعبير الوطني الصادق الذي يرتقي بالصورة الفنية  كانت موسيقا الثورة الفلسطينية نموذجا

كلمة ولحناً وغناء، إلى آفاق تتبدى فيھا قوة التعبير وصدق المشاعر والقدرة على صناعة ذاكرة فنية توازي 

  :الثورة الفلسطينية بالخصائص التالية مت موسيقاالذاكرة الوطنية واتس

 وھو ما يسمى في الموسيقا أو تعددھا األلحان أي ال تعرف ازدواج) يةمونوفون(ألحان مفردة ذات  أنھا .1

 .)Polyphony( الغربية بالبوليفونية

ً جماعياً، حيث كان ھناك قرارتؤدى ھذه األغاني واألناشيد غال .2 إذاعة صوت فلسطين، بأن تكون  في با

لقرار في تطوير األغنية الجماعية، وظھر ھذا األثر ليس م ھذا اأسھاألناشيد واألغاني جماعية وقد  كل

في  ارجالي الألغنية المصرية والعربية أيضاً،كان األداء جماعي في األغنية الفلسطينية فحسب بل تعداھا

 . تبادلي رجالي ونسائي في أغان أخرىه منالقليل معظمه و

 :الراست{ نفسھا التقليدية مقامات الموسيقاھي في مجملھا المقامات التي صيغت عليھا ھذه األغاني  .3

الشعب "وأغنية ، "حرب الشوارع"وأغنية ، "وطن الحب"أغنية  :البياتيو ،"صوت الثورة"أغنية 

وهللا "أغنية  :، والحجاز"في باريس"، وأغنية "مش منّا"ونشيد  ،"أنا صامد"نشيد  :العجمو، "الفلسطيني

، "بإيدي رشاشي"أغنية  :، والصبا"عھد هللا"وأغنية " يا عالم اشھد"أغنية  :، والھزام"الزرعك بالدار

 .}"طل سالحي"أغنية  :وراحة األرواح
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اختيار اللحن الذي يطابق معاني الكلمات، ونظراً ألن غالبية ھذه األغاني حماسية الطابع فقد اختار  .4

ه ولھذه المقامات طابع الملحنون مقامات تظھر ھذا الطابع الحماسي كمقام العجم والراست أو الجھاركا

 .لحني يثير الحماس ويلھبه

 نفسه  لحنت بعض ھذه األناشيد بالطريقة التقليدية القديمة حيث يكون المذھب واألغصان على اللحن .5

، بينما لحنت مجموعة أخرى من "أنا صامد"من ألحان علي إسماعيل، ونشيد " فوق التل"مثل نشيد 

بتلحين النشيد من صميم المقام الذي ينتسب إليه، ثم الملحن  يبدأشيد حسب الطريقة الجديدة حيث األنا

شيد، ليظل وھذا اللحن يكون من عقود المقام األساسي للنينتقل الملحن في وسط النشيد إلى لحن آخر، 

الصياغة واإلنشاد ثم يكون الركوز في النھاية على قرار المقام أو على  ويقاللحن متين التركيب 

 ".مش منّا"معاني الكلمات الختامية للنشيد مثل نشيد  جوابه وذلك حسب

 التي يكون فيھا المذھب واألغصان على اللحنني الوطنية على الطريقة القديمة لحنت بعض األغا .6

التي يكون فيھا لحن معظم األغاني بالطريقة الحديثة  ، بينما لحنت"بإيدي رشاشي"مثل اغنية  نفسه

اشھد يا "، وأغنية "طل سالحي"، وأغنية "الشعب الفلسطيني" للمذھب وآخر لألغصان مثل أغنية

وهللا الزرعك "، وأغنية "صوت الثورة"، وأغنية "حرب الشوارع"، وأغنية "عھد هللا"، وأغنية "عالم

 .، وأحياناً أخرى لحن للمذھب ويلحن األدوار الثالثة كل دور بلحن مخالف للحن الدور األول"بالدار

ة حالة شديدة الخصوصية في سياق التعبير الغنائي عن مفھوم األغنية الوطنية تمثل األغاني الوطني .7

ً في الكلمة واللحن والبناء الموسيقي العام، فالحنين ھو العنصر المسيطر على  ً خالصا تعبيراً رومانسيا

 الحالة الشعورية لمعظم ھذه األغاني والتغني بالوطن باعتباره الحب والذكريات ھو الحجر األساسي

الذي يشكل أساس االنتماء لھذا الوطن خارج الشعارات واأليدولوجيات، حب الوطن ھو اليقين الراسخ 

 .بالعودة مھما طال الزمن وامتدت المسافات

العربية وكان أكثرھا  ين المستخدمة في الموسيقااستخدمت أغاني الثورة الفلسطينية بعض المواز .8

مش "، ونشيد "اشھد يا عالم"، وأغنية "بإيدي رشاشي"، وأغنية "أنا صامد"كنشيد  2/4استخداماً إيقاع 

وفي ميزان  ،"في باريس"، و"صوت الثورة"، و"حرب الشوارع"، وأغنية "عھد هللا"، وأغنية "منا

 ".بالدار وهللا الزرعك"، و"طل سالحي"، و"الشعب الفلسطيني"كأغنية  4/4

ايقاع الملفوف : األغاني واألناشيد على العديد من الضروب العربية كان أكثرھا استخدامااستخدمت  .9

  .الفوكس والمارش: والزار، ومن أكثر االيقاعات الغربية استخداما كان

قصيرة، كما احتوت على لوازم موسيقية قصيرة  بدأت معظم ھذه األغاني واألناشيد بمقدمات موسيقية .10

 .داج

الذي يتكون عادة من آالت الكمان والعود والقانون ) التخت الشرقي(ناء فرق موسيقية صاحب الغ .11

 قت بعض األغاني بعض آالت الموسيقاوكذلك راف). الطبل والدف(آلالت اإليقاعية الى جانب اوالناي 

 .الشعبية كاألرغول أو المجوز

جد أنه يعبر عن واقع اجتماعي اتزانه وجرأة طرحه حيث ن حيث ،نفسھا تحمل األلحان التراثية القيمة .12

 .يرسم صورة لمجتمع متحضر اتسم بالقوة والبساطة واللحن الرائع المتميز راق
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  :التوصيات

اني تعطي صورة  -1 ذه األغ د ألن ھ اب واح ي كت طينية ف ورة الفلس اني الث ل أغ ع ك ى جم ل عل العم

 .وصورة مشرقة عن مراحل نضال شعبنا الفلسطيني ،واضحة عن الثقافة الفلسطينية

ة  -2 راص مدمج ى أق طينية عل ورة الفلس اني الث جيل أغ لطة ) CD(تس دارس الس ى م ا عل وتوزيعھ

 .الفلسطينية والمراكز الثقافية الفلسطينية في الداخل والخارج

 .ھا عزفا وغناءية حتى يتسنى لدارس الموسيقا أداؤتدوين ألحان جميع ھذه األغاني بالنوتة الموسيق -3

 .إجراء بحوث إضافية لجمع األغاني الوطنية العربية التي تناولت القضية الفلسطينية -4

اج الفلسطيني ح -5 ال فلسطين التعرف العمل على دمج بعض ھذه األغاني في المنھ ى يتسنى ألطف ت

  .حيث أصبحت األغنية الوطنية شكال من أشكال مقاومة االحتالل ،يھاإل
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