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  الملخص
تناقل التراث الموسيقي بين األجيال، يعرضه للتشويه تبعا 

. الت، مما يستلزم البحث فيهللتطور التكنولوجي واختالف اآل
، محاولة طرح تجربتي الشخصيةووُتعد مشاركتي بهذا البحث 
  .للحصر المشكلة ومحاولة لحلها

: إلى يهدف البحث إلى اإلجابة عن أسئلة البحث وصوال
تحديد دور القناة الخاصة بالباحث على منصة اليوتيوب في 

 .تشويه أم تناول وزهل هولتراث الموسيقي العربي اتقديم 
مدى خطورة هذه واول، ناألخطاء التي حدثت أثناء الت تحديدو

تقييم محتوى و .على الموروث الموسيقي العربي األخطاء
  .الخاصةالباحث  ةقنا الذي تقدمه العربية اموسيقال

تكمن أهمية البحث في كونه أحد الخطوات الجادة لمواجهة 
في القنوات ول التراث الموسيقي العربي نافوضى استخدام وت

يوتيوب دون أدنى رقابة، مما قد يعرضه منصة الخاصة على 
انتهاكا واضحا وتعديا صريحا على هوية ، فيكون للتشويه أحيانا

  .األمة العربية ككل
في الوقت الراهن قد يصل  المهموربما فتح هذا الملف  

بنا من خالل النقاشات التخصصية الجادة إلى وضع ضوابط 
على الموروث الموسيقي العربي دون تشويه أو ومعايير للحفاظ 
اول واالستخدام من الموسيقيين أصحاب القنوات نطمس أثناء الت
  .يوتيوبمنصة الخاصة على 

أسباب وعرض البحث قيود النشر على منصة يوتيوب، 
ولدوافع جائحة كورونا، ولحظر منصة يوتيوب في بعض الدول، 

توصيف وشاء القناة، تفاصيل إنوإنشاء قناة على اليوتيوب، 
نسب المشاهدة و، )موسيقى وبس -فوازير رمضان(برنامج 

 اإجمالي ايتضمن عرض جدوالووتسجيالت اإلعجاب والتعليقات، 
وعرض نموذج، ك) 27(لحلقة ل تحليالولحلقات البرنامج، 

هذه جراء العربية  االتأثيرات اإليجابية والسلبية على الموسيق
  .التجارب

 الشخصيةالقناة إن  :التي توصل لها البحث ومن أهم النتائج
بمحاوالت جادة لتناول التراث تقوم  للباحث على منصة يوتيوب

 بعض األخطاءوإن  .الموسيقي العربي بشكل مختلف دون تشويه
الت اآلعدم استخدام إلى رجع تأثناء عملية تناول التراث، تحدث 

ورج استخدام اإليقاعات من خالل األإلى وكذلك  ،عربيةال
)Rhythm box( قد ، وبدال من استخدام آالت إيقاعية حقيقية

 .تشكل هذه األخطاء خطورة على الموروث الموسيقي العربي
   .العربية الموسيقاستطاعت القناة تقديم محتوى يخدم وأيضا، ا

  .يوتيوب، تجربة شخصية، قناة خاصة :مفتاحيةالكلمات ال

Abstract 
Talking about dealing with the musical 

heritage from one generation to the next, and the 
preservation or distortion it is exposed to during 
the process of handling is a very important and 
renewable topic, and the continuation of 
research in it is renewed according to the 
tremendous and accelerating technological 
development around the world, and my 
participation in this research is a presentation of 
my personal experience that I put in your hands 
for evaluation. The research aims to answer the 
research questions, leading to the following: 
Determining the role of the researcher's channel 
on the YouTube platform in presenting the Arab 
musical heritage, whether it is a distortion or 
distortion. - Determining the errors that occurred 
during the treatment, and the extent of the 
seriousness of these errors on the Arab musical 
heritage. Evaluation of the Arabic music content 
provided by the researcher's YouTube channel. 
The importance of the research lies in the fact 
that it is one of the serious steps to confront the 
chaos of using and eating the Arab musical 
heritage in private channels on the YouTube 
platform without the slightest censorship, which 
may expose it to distortion at times, which is a 
clear violation and a clear violation of the 
identity of the Arab nation as a whole. Perhaps 
opening this important file at the present time 
may lead us, through serious specialized 
discussions, to setting controls and standards to 
preserve the Arab musical heritage without 
distortion or obliteration during the handling and 
use of musicians who own private channels on 
the YouTube platform. 
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  :المقدمة
إن الحديث عن تناول التراث الموسيقي من جيل إلى جيل، وما يتعرض له من حفاظ أو تشويه أثناء 

 د تبعا للتطور التكنولوجي الهائلعملية التناول موضوع هام جدا ومتجدد، ومواصلة البحث فيه يتجد
والمتسارع حول العالم أجمع، مما ينتج عنه مسائل يمكن طرحها ومناقشتها بين المتخصصين والمهتمين 

  .بهذا الشأن
، للحصول على تقييم وُتعد مشاركتي بهذا البحث مجرد طرح لتجربتي الشخصية التي أضعها بين أيديكم

  .العربية والمشاركين في هذا المؤتمر العلمي ال الموسيقموضوعي من جميع المتخصصين في مجا
قمت بإنشاء قناة خاصة على اليوتيوب في محاولة مني لتقديم ثقافة موسيقية  2020في شهر إبريل 

عربية ألكبر فئة يمكن الوصول إليها، ودعوني أدق ناقوس الخطر حين أعلمكم أنني قمت بهذه التجربة دون 
  !درقابة أو محاسبة من أح

وال أزال أقدم محتوى موسيقي ال يراقبه أحد سوى ضميري وقناعاتي التي ربما تكون خاطئة، وخبراتي 
متواضعة، هذا ما دفعني لطرح الفكرة أمام  أيضا التي ربما تكون ضعيفة، ومهاراتي العزفية التي ربما تكون

  . لمناقشتها مع أهل االختصاصجميع المشاركين في هذا المؤتمر العلمي 

  :مشكلة البحث
  :يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت التالية

 أم تشويها؟ تناوالتقديم للتراث الموسيقي العربي يعد ه الباحث من ب قامهل ما . 1
 ؟على الموروث الموسيقي العربي اول، وما مدى خطورة هذه األخطاءنما األخطاء التي حدثت أثناء الت. 2
   العربية؟ اعلى اليوتيوب تقديم محتوى يخدم الموسيق بالباحث ةالخاص ةقناالهل استطاعت . 3

  :البحث أهداف
  :يهدف البحث إلى اإلجابة عن أسئلة البحث وصوال لما يلي

 تناوال وكونهلتراث الموسيقي العربي اتقديم تحديد دور القناة الخاصة بالباحث على منصة اليوتيوب في . 1
 .أم تشويها

 .على الموروث الموسيقي العربي مدى خطورة هذه األخطاءواول، نحدثت أثناء التاألخطاء التي  تحديد. 2
  .على اليوتيوب بالباحث الخاصة ةقناال الذي تقدمه العربية االموسيقتقييم محتوى . 3

  :أهمية البحث
تكمن أهمية البحث في كونه أحد الخطوات الجادة لمواجهة فوضى استخدام وتناول التراث الموسيقي 

بي في القنوات الخاصة على اليوتيوب دون أدنى رقابة، مما قد يعرضه للتشويه أحيانا أثناء عمليات العر
في  المهموالذي يعد انتهاكا واضحا وتعديا صريحا على هوية األمة العربية ككل، وفتح هذا الملف  نالتناول

ضوابط ومعايير للحفاظ على  يصل بنا من خالل النقاشات التخصصية الجادة إلى وضع ربماالوقت الراهن 
الموروث الموسيقي العربي دون تشويه أو طمس أثناء التناول واالستخدام من الموسيقيين أصحاب القنوات 

  .الخاصة على اليوتيوب

  :البحث منهج
  .مته لموضوع الدراسةءيتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي لمال

  :البحث حدود
العربية والموروث الموسيقي والغنائي العربي على منصة  اي الموسيقالبرامج الموسيقية المتخصصة ف

  .اليوتيوب
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  :البحث مجتمع
حلقة من إعداد وتقديم وعزف ) 30(، والذي يتكون من )موسيقى وبس. .فوازير رمضان(برنامج 

  .الباحث على منصة اليوتيوب

  :البحث عينة
  ).نموذجا( ى وبسمن فوازير رمضان موسيق )27(الحلقة رقم  اختار الباحث

  :اإلطار النظري للبحث

  :قيود النشر على منصة يوتيوب
بحظر بعض الفيديوهات التي تقدمها القنوات الخاصة لألفراد للعديد من األسباب  يوتيوبإدارة قوم تقد 

 :مثل
 .الحد من مشاهدة محتوى ما قد يشعل اضطرابات اجتماعية أو سياسية. 1
 .يةدينالرموز وال، اتولي الحكومؤمسو، اتالحكوموجوجل، و ،كامالح :كل من منع انتقاد. 2
، زعزعة األمن القومي، ووالملكية الفكرية قوانين حقوق النشرمثل المحتوى الذي ينتهك قوانين وطنية، . 3

 .والعنصرية المحتويات التي تحرض على الكراهيةو
 .المقاطع الجنسية. 4

  :أسباب حظر منصة يوتيوب في بعض الدول
مثل فترات ؛ لفترة زمنية محدودةأو بعض البالد منصة يوتيوب تماما إما على المدى الطويل  تحظر

في حين يكون  .قادمةسياسية  لمناسبات استعداداأو  ،فترة االستعداد لالنتخاباتوالثورات، واالضطرابات، 
يوافق يوتيوب في و .حظر الوصول إلى مقاطع فيديو محددةمع الدخول إلى الموقع مفتوحا في دول أخرى 

الفيديو أو تقييد الوصول إلية بهدف هذا فيديو معين على إزالة  بسببحظر المنصة  ما بلدعلى طلب حالة 
  .ككل إزالة الحظر على المنصة

حظر وطني كامل  لديها وتركمانستان ،سورياوباكستان، و، كانت كل من الصين، 2012سبتمبر  وفي
 .ودائم على يوتيوب

حول حقوق الملكية يتعذر الوصول إلى العديد من مقاطع  )يوتيوب(و )جيما(ن شركتي نظرا للخالف بي
تم الوصول  2016الفيديو التي تعرض أغان محمية بحقوق الطبع والنشر في ألمانيا، لكن مع حلول نوفمبر 

  .الفيديوهاتمما أتاح الوصول إلى إلى اتفاق 
 المقاطعتنتهك حقوق الطبع والنشر أو تصوير  تحظر بنود خدمة يوتيوب نشر مقاطع الفيديو التي

م إزالة تلك فتت ،العنف غير المبرر أو الكالم الذي يحض على الكراهيةواألعمال غير القانونية، واإلباحية، 
  .)بلم يعد هذا الفيديو متاحا بسبب انتهاك محتواه لبنود خدمة يوتيو( :المقاطع واستبدالها برسالة تقول

  :خاصة على منصة يوتيوب اةالدافع إلنشاء قن
جائحة ، بسبب 2020مع بداية فرض الحجر المنزلي وحظر التجوال في مصر في منتصف شهر مارس 

بأهمية دورهم تجاه المجتمع في  -اختالف مجاالتهمعلى -كورونا التي اجتاحت العالم، شعر أغلب الموسيقيين 
اك، فقام العديد بالعزف في شرفات المنازل تخفيف حدة األحاسيس المختلطة من الملل والخوف واالرتب

للتخفيف عن الجيران من خالل حفالت سمر ليلية قد تكون يومية لمدة ساعة أو ساعتين، مما أضفى جوا 
ومن الموسيقيين أيضا من قام بعمل بث مباشر عبر حسابه على  .لبهجة في المربع السكني لكل عازفمن ا

يقدم معزوفات عربية وعالمية في محاولة منه لتخفيف وطأة األزمة عن ل) فيسبوك(شبكة التواصل االجتماعي 
ه على فيسبوك، كما قام بعض المطربين الكبار بعمل حفالت بث مباشر عبر اإلنترنيت ئمتابعيه وأصدقا
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  .فرقهم الموسيقية ليقدموا أغانيهم دون أي مقابل ماديأعضاء باالستعانة بمجموعة صغيرة من 
ابة الدافع المباشر الذي جعلني أفكر جديا في وسيلة مشابهة وإن كانت مختلفة في كل ما سبق كان بمث

طريقة التنفيذ أستطيع من خاللها تقديم محتوى فني موسيقي يفيد المجتمع ويخفف آالمه في هذه الظروف 
 العصيبة، وفي نفس الوقت يمكنني من استثمار وقت فراغي الذي أصبح طويال خاصة بعد غلق الجامعات
وبقائي في منزلي لمدة طويلة، فسارعت بإنشاء قناة على اليوتيوب أستطيع من خاللها الوصول إلى الجمهور 

  . وفي نفس الوقت ممارسة العزف الذي يعد هوايتي الوحيدة

  :تفاصيل إنشاء القناة
 ،1441، والذي يسبق بداية شهر رمضان المبارك للعام الهجري19/4/2020في يوم األحد الموافق 

 ةواجهني أيتولم  ،1)، المزيكاتيلدكتور شريف حمديا(قمت بإنشاء قناة خاصة على اليوتيوب تحمل اسم 
يوتيوب، ولم تطلب إدارة يوتيوب  منصةصعاب أو مشكالت أو قيود في إنشاء القناة وتسجيلها رسميا على 

إيميلي ورقم هاتفي مني أي شيء سوى التحقق من شخصيتي من خالل التأكد من حسابي على الفيسبوك و
يوتيوب منصة المحمول فقط، وبالفعل خالل أقل من ساعة أصبحت مالكا لقناة رسمية مسجلة بإسمي على 

تزامن إنشاء القناة مع بداية شهر رمضان و. إعالمية خاصة دون رقابة مهنية متخصصة قناةوتعتبر بمثابة 
  .)موسيقى وبس -زير رمضانفوا(المبارك أوحى لي بفكرة عمل برنامج موسيقي يحمل اسم 

من خالل القنوات الخاصة على منصة العربي  يالموسيق من تناول التراثالتأثيرات اإليجابية والسلبية 

  :اليوتيوب
العربية ال يمكن  الموسيقاتراث  بتناولوالتي ُتعنى  ،ال شك أن المنصات اإللكترونية المتاحة حاليا

هو  ،يوتيوب تحديدا الخاصة على منصة قنواتالأن استخدام حصرها أو مراقبتها مراقبة دقيقة، كما 
أو  يستفيدد ، فحسب مشغل القناة قأمرا خطيراالقنوات  يجعل ، مماحدود أوعراقيلاستخدام بال قيود أو 

وصول التحكم بأصبح يستحيل  خاصة وأنه تراثنا الموسيقي العربي بل وهويتنا الموسيقية العربية، رضريت
  .نين لهذه المنصاتواستخدام المواط

إذا تم  ،قنوات كثيرة ويمكن توظيفها لخدمة الموروث الموسيقي العربيال هذه وُتعد أوجه االستفادة من 
وبالتالي تكون االستفادة كبيرة  ،استخدامها بضوابط معينة تضمن عدم تشويه هذا الموروث وتناوله بأمانة

يتيح تواجد الموروث الموسيقي والغنائي العربي رتها ن وكثهذه القنوات الخاصة ال حصر لها، وبما أن جدا
يبذلون  ، خاصة وأنهمفي كل األوقات وبأشكال كثيرة وأفكار متنوعة ترجع لثقافة وفكر أصحاب هذه القنوات

يجعلهم مما  نجهدهم في تحقيق أكبر نسب مشاهدة حتى يتمكنوا من الكسب المادي الشخصي لهمقصارى 
المتابعين  أكبر عدد ممكن من لجذبعمل إعالنات ممولة على نفقتهم الخاصة يلجأون في أحيان كثيرة ل

بالمواصفات التي ال  الموروث الموسيقي العربيالشباب، وبالتالي إذا أحسنوا تقديم  فئة لقنواتهم وخاصة
ية قيمته وال تمحو معالمه من حيث التمسك بالجمل الموسيقية التقليدية والمقامات والضروب العرببُتخل 

يكون ذلك بمثابة انتصار واضح لموروثنا الموسيقي العربي، وضمانا  ،وكذلك استخدام آالت التخت الشرقي
  .الحديثة المتصدرة المشهد الموسيقالتواجده في ساحات المشاهدة جنبا إلى جنب مع 

ا تكمن أما إذا لم يحرص أصحاب القنوات الخاصة على تقديم الموروث الموسيقي العربي بأمانة، فهن 
ن أصحاب القنوات سواء كانوا مطربين أو وبل وقد تصل لوصفها بالكارثة، خاصة حينما يقوم الفنان ،المشكلة

عازفين لآلالت المختلفة بإعادة صياغة األعمال الموسيقية العربية الخالدة بصورة مشوهة، بدعوى أن هذه 
هات الموسيقية الحديثة على حد قولهم، وقد لتطور الموسيقي المعاصر واالتجالالصورة الجديدة هي مواكبة 

تحويل مقام األغنية من مقام إن : على سبيل المثالف ؛يبرر لهم هذا االعتقاد عمليات تشويه مقصودة للتراث
سبب رغبة صاحب بالبياتي مثال إلى مقام الكرد، أي استبدال مسافة ثالثة أرباع التون بمسافة النصف التون، 
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 التي ال يجيد العزف إلى بها؛ إن هذا التحويل يحدث تشويها على آلة الجيتار مثال يةالقناة في عزف األغن
 .مواكبة روح العصروالحجة دائما . )Rock & Roll(مثل تغيير ضرب المصمودي الصغير مثال إلى إيقاع 

اللحنية ضعف المستوى العزفي لبعض أصحاب هذه القنوات مما يجعلهم يقدمون الجمل فإذا أضفنا لما سبق 
، أو على األقل بدون حليات وزخارف وهي من أهم سمات الجملة اللحنية العربية، أو مسخالصعبة بشكل 

  .تقديم األلحان بسرعة أبطأ من سرعتها األصلية وهذا ما يفقد العمل الفني طابعه ويغير من سماته
ما  أن عتقدونقد يالشباب الذين يستمعون لهذا التراث بشكله الممسوخ ومن هنا تكمن الخطورة، ف

رث الموسيقي العربي بشكله عدم سماعهم للمو وأالشكل األصلي للعمل الفني، لحداثة سنهم سمعوه هو 
  .، وخصوصا أن ال رقابة وال إرشاد من جهات مسؤولةاألصلي

  :اإلطار التطبيقي للبحث

  ):موسيقى وبس - فوازير رمضان(توصيف برنامج 
برنامج موسيقي ثقافي مكون من ثالثين حلقة منفصلة، في شكل فوازير موسيقية يتم بثها بواقع حلقة 

 يواحدة يوميا على مدار الشهر الفضيل ويتراوح زمن كل حلقة بين دقيقة ودقيقتين، وتبدأ كل حلقة بقيام
عن المطرب أو المطربة صاحب األغنية موضوع  لبرنامج بالتمهيد لعزف أغنية معينة من خالل الحديثل ذيعمك

وذكر اسمه مع التعرض لسيرته الذاتية وتاريخه، وذكر اسم مؤلف كلمات األغنية وسنة اإلنتاج،  نالحلقة
وأيضا ذكر اسم الفيلم الذي تضمن األغنية وكذلك اسم المخرج، وأحيانا أقوم بعرض وجهة نظري في معاني 

  .فة عامةالكلمات أو مضمون األغنية بص
األورج ، وثم أقوم بالعزف بنفسي لجزء صغير من األغنية موضوع الحلقة وقد استخدمت آالت البيانو

  .استخدام آلة واحدة في الحلقة أو آلتين أو ثالثوأحيانا الريكوردر، ، والقانون، واألكورديون، والشرقي
ود آلتين أو ثالثة في حلقة وقد قمت بمفردي بالعزف على اآلالت جميعها، وعندما تطلب األمر وج

فيديو  واحدة استعنت بجهاز الكمبيوتر لتسجيل الخط اللحني األول لآللة األولى، ثم أقوم بعرض التسجيل
، وأقوم بإضافة الخط الثاني لآللة الثانية وتسجيله مضافا للخط األول، وهكذا تسجيل اآللة )صوت وصورة(

  .الثالثة وضمها لكل ما سبق
  اذكر اسم األغنية واسم الملحن لهذا العمل الفني؟: بطرح سؤال ثابت في كل حلقة وهوبعد ذلك أقوم 

  )موسيقى وبس - فوازير رمضان(عرض إجمالي لحلقات برنامج ) 1(جدول رقم 
رقم 

  الحلقة

المؤلف / اسم الملحن  اسم العمل الفني

  الموسيقي

سنة   اسم مؤلف الكلمات  ـةاسم المطرب

  اإلنتاج

عدد 

  المشاهدات
  228  1964  مرسي جميل عزيز  أم كلثوم  بليغ حمدي  أغنية سيرة الحب  1
  251  1959  صالح جاهين  صباح  سيد مكاوي  أغنية أنا هنا يا بن الحالل  2
  131  1971  مرسي جميل عزيز  نجاة  محمد الموجي  أغنية أما براوة  3
  132  1945  أبو السعود اإلبياري  ليلى مراد  محمد القصبجي  بي دليليلأغنية ق  4
  181  1979  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  Mariage D,amour Paul de Senneville 2موسيقى  5
  92  1959  فتحي قورة  شادية  منير مراد  أغنية إن راح منك يا عين  6
  120  1942  حسين السيد  محمد عبد الوهاب  محمد عبد الوهاب  أغنية يا مسافر وحدك  7
  84  1957  إسماعيل الحبروك  عبد الحليم حافظ  ديبليغ حم  أغنية تخونوه  8
  85  1965  مرسي جميل عزيز  فريد األطرش  فريد األطرش  أغنية منحرمش العمر منك  9

  108  1944  أبو السعود اإلبياري  عبد الغني السيد  محمود الشريف  أغنية واله يا واله  10
  111  1958  دحسين السي  محمد عبد الوهاب  محمد عبد الوهاب  خي. .أغنية خي  11
  101  1996  أحمد شتا  عمرو دياب  ناصر المزداوي  أغنية حبيبي يا نور العين  12
  133  1955  مأمون الشناوي  محمد عبد الوهاب  عبد الحليم حافظ  أغنية أنا لك على طول  13
خلي بالك من "موسيقى تصويرية لفيلم   14

  "عقلك
  216  1985  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  عمر خيرت

  327  1959  مرسي جميل عزيز  عبد الحليم حافظ  محمد الموجي  أغنية اسبقني يا قلبي اسبقني  15
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رقم 

  الحلقة

المؤلف / اسم الملحن  اسم العمل الفني

  الموسيقي

سنة   اسم مؤلف الكلمات  ـةاسم المطرب

  اإلنتاج

عدد 

  المشاهدات
  180  2014  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــ River Flows in you Yiruma موسيقى  16
  114  1975  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  عمر خورشيد  "حتى آخر العمر"موسيقى تصويرية لفيلم   17
  146  1981  فؤاد حداد  محمد منير  أحمد منيب  أغنية الليلة يا سمرا  18
  105  1961  محمد حمزة  صباح  بليغ حمدي  أغنية عاشقة وغلبانة والنبي  19
  132  1959  حسين السيد  محمد عبد الوهاب  عبد الحليم حافظ  أغنية أهواك  20
  109  1954  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  محمد عبد الوهاب  موسيقى عزيزة  21
  148  1972  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ The Godfather Nino Rota موسيقى تصويرية لفيلم  22
  124  1973  محمد حمزة  وردة  بليغ حمدي  أغنية مالي وانا مالي  23
  106  1969  مرسي جميل عزيز  محمد قنديل  محمود الشريف  أغنية ثالث سالمات  24
  89  1957  إسماعيل الحبروك  عبد الحليم حافظ  منير مراد  أغنية أول مرة تحب يا قلبي  25
  95  1967  مرسي جميل عزيز  أم كلثوم  بليغ حمدي  أغنية فات الميعاد  26
  139  1978  علي السوهاجي  سيد مكاوي  سيد مكاوي  أغنية حلوين من يومنا والله  27
  119  1980  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ال سالمةجم  "حبيبي دائما"موسيقى تصويرية لفيلم   28
  110  1962  فتحي قورة  فريد األطرش  فريد األطرش  أغنية قلبي ومفتاحه  29
  161  1939  أحمد رامي  أم كلثوم  رياض السنباطي  أغنية يا ليلة العيد أنستينا  30

  ):التغذية الراجعة(نسب المشاهدة وتسجيالت اإلعجاب والتعليقات 
والتعليقات من أهم المؤشرات على حجم اإلقبال على ) like(ُتعد نسب المشاهدة وتسجيالت اإلعجاب 

المحتوى المقدم على القنوات الخاصة على اليوتيوب، وقد يقاس نجاح قناة عن أخرى بعدد المشتركين في 
مدى  إلىالقناة التعرف  وكذلك عدد المشاهدات وتسجيالت اإلعجاب والتعليقات، ويمكن لصاحب ،هذه القناة

  .نجاح المحتوى الذي يقدمه من خالل متابعة لوحة البيانات الخاصة بقناته ويكون ذلك بمثابة تغذية راجعة
على  قاطعا وفي هذا المجال يمكنني القول بأن عدد المشاهدات وتسجيالت اإلعجاب ال يعتبر دليال

على اليوتيوب قد ال تمت للجودة بصلة وات الخاصة في القنجودة المحتوى، حيث أن بعض األعمال المقدمة 
ربما يرجع السبب في ذلك لميل جمهور متابعي اليوتيوب و ؛ذلك تنال نسب مشاهدة عالية جداورغم 

للمحتوى غير الهادف رغبة منهم في الترفيه فقط والبعد عن كل ما هو جاد، وربما يستثير فضولهم متابعة 
لها عالقة لجذب المشاهدين وغن لم يكن لالنتباه التي يضعها صاحب القناة  العناوين الالفتة األعمال ذات

  .بمحتوى الفيديو
، بينما كان عدد مشتركا) 7200(ونظرا لحداثة قناتي على اليوتيوب فإن عدد مشتركيها حتى اآلن 

ُتعد قليلة ، وبالتالي فإن نسب المشاهدة مشترك فقط) 700(المشتركين وقت إذاعة هذه الحلقات ال يتعدى 
 فقدمشاهدة، ) 327، و84(بين ) موسيقى وبس –فوازير رمضان (وقد تراوحت أعداد المشاهدة لبرنامج 

وال أجد تفسيرا  .مشاهدة )327) (15(بينما حققت الحلقة رقم  مشاهدة، )84( )8(حققت الحلقة رقم 
فكرة تزايد عدد  ينفي، مما )161(حققت عدد مشاهدات ) 30(أن الحلقة األخيرة رقم ، خصوصا لذلك

  .المشاهدات طرديا مع ترتيب الحلقات
اسم العمل، اسم الملحن، اسم المطرب، اسم (والجدول التالي يوضح عرضا إجماليا للحلقات متضمنا 

  )مؤلف الكلمات، سنة اإلنتاج، عدد المشاهدات

  :نموذجا، من فوازير رمضان موسيقى وبس )27(تحليل الحلقة رقم 
كرت في األغاني العربية مثل القلب الطيب، ديث مقدم البرنامج عن أنواع القلوب التي ُذتبدأ الحلقة بح

والذي قدمه ألول مرة في األغاني العربية ) القلب الكويس(، ثم يشير إلى تعبير ...القلب الصافي، القلب الوفي
أن ملحن هذه األغنية  ، ويشير أيضا إلى)وقلوبنا كويسة(حين قال  1978في عام  )علي السوهاجي(الشاعر 

طلب من جمهور المشاهدين اإلجابة في التعليقات على سؤال الحلقة ي، ثم لذي غناهاهو نفسه المطرب ا
، )حلوين من يومنا والله(األغنية : وتكون االجابة الصحيحة اسم ملحنها؟ما ما اسم هذه األغنية و: وهو

  ).مكاويسيد (وملحنها 
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لفنان سيد مكاوي كمطرب المستمعة إلى ا األجيال الجديدةفُت ني عرأن :ومن إيجابيات هذه الحلقة
حلوين من (الضوء على أحد األعمال الغنائية األصيلة في مقام البياتي، أغنية ثم أنني ألقيت  .وملحن مصري

افة آالت موسيقية عربية مثل آلة القانون وآلة األكورديون الشرقي المزود بمسوأنني استخدمت  ).يومنا والله
  .ثالثة أرباع التون

 إيقاع وأنني استخدمت .آلة األورج الكهربائي كبديل عن اآلالت الوتريةأما سلبياتها، فقد استخدمت 
 .آالت إيقاعية حقيقيةلم أستخدم و )Rhythm box( المقسوم المسجل على آلة األورج

  :نتائج البحث

 :توصل الباحث للنتائج التالية
يوتيوب لها إيجابياتها وسلبياتها، فكلها تخضع لضمير صاحب القناة وثقافته  نصةم القنوات الخاصة على. 1

 .الموسيقية وقناعاته وأفكاره واتجاهاته الموسيقية
المهارات األدائية والتقنيات الفنية لصاحب القناة سواء كان عازفا أو مطربا من أهم العوامل المؤثرة في . 2

بي، فهو يقدم الموروث الموسيقي العربي وفقا لمهاراته األدائية التي سالمة تناول الموروث الموسيقي العر
ربما تكون متواضعة في كثير من األحيان، مما يخل بتكوين الجمل اللحنية األصلية وما تشتمل عليه من 

 .تقنيات عزفية وزخارف وحليات تعطيها طابعها المميز
، فوازير رمضان(تحليل أحد حلقات برنامج  كما استطاع الباحث اإلجابة عن أسئلة البحث من خالل

 :كما يلي) موسيقى وبس
بمحاوالت جادة لتناول التراث الموسيقي العربي بشكل  للباحث على منصة يوتيوب الشخصيةتقوم القناة . 1

 .مختلف دون تشويه
بية وكذلك تحدث بعض األخطاء غير المقصودة أثناء عملية تناول التراث، ترجع لعدم استخدام آالت عر. 2

بدال من استخدام آالت إيقاعية حقيقية، وقد ) Rhythm box(استخدام اإليقاعات من خالل األورج 
 .تشكل هذه األخطاء بعض الخطورة على الموروث الموسيقي العربي

العربية، فهي تعتبر نافذة أو شاشة عرض مفتوحة على  الموسيقااستطاعت القناة تقديم محتوى يخدم . 3
  .م، وتخاطب جميع الفئات االجتماعية والعمريةمدار اليو

  :توصيات البحث
يوتيوب والتي تقدم الموروث الموسيقي منصة بحذف القنوات الخاصة على  حيث أنه ال يمكن التوصية

  :التاليةبيوصي فإن الباحث العربي بشكل مشوه، 
 .وضع ضوابط ومعايير لتنظيم عمليات تناول التراث الموسيقي العربي. 1
يوتيوب، والتي ُتعنى منصة  التابعة لوزارة الثقافة مثال أو نقابة المهن الموسيقية على القنواتاإلكثار من  .2

بإعادة تقديم الموروث الموسيقي العربي بصورة عصرية مع الحفاظ على الهوية العربية الموسيقية بكل 
 .تفاصيلها

يوب بعدم التعرض للموروث الموسيقي العربي يوت منصة التزام الفنانين أصحاب القنوات الخاصة على. 3
 .بالتناول إال تحت إشراف الخبراء والمتخصصين

المقام والضرب (التزام كل من يحاول إعادة صياغة الموروث الموسيقي العربي بالسمات األساسية للعمل . 4
  )....وغيرهاوالسرعة والزخارف اللحنية 

  الهوامش
  .، صور القناة بملحق البحثhttps://youtu.be/pRLUn8eObvU: رابط القناة. 1
  .أعمال غربیة ولیست عربیة 22و 16و 5الحلقات رقم . 2
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  ملحق البحث
  بعض الصور من القناة الشخصية للباحث على منصة يوتيوب
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