أدﻟﺠﺔ اﻟﻐﻨﺎء
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﻷﻤﻧﺎط اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﴫاع اﻟﺴﻮري

اﻟﻜﺎﺗﺐ :ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺠﻠﺒﻲ
 28ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﱪ 2018

املحتويات
شكر3 ......................................................................................................................................
تنويه4 ......................................................................................................................................
ملخص البحث5 ........................................................................................................................
الفصل األول :اإلطارالنظري واملنهجي للبحث7 ..............................................................................
تقديم :النسق السياس ي والتعبير الفني7 ...................................................................................
ا
أوًل :مشكلة البحث9 ..............................................................................................................
ا
ثانيا :أهمية البحث وأهدافه10 ................................................................................................
ا
ثالثا :منهجية البحث11 ..........................................................................................................
را ا
بعا :املفهومات اإلجرائية للبحث 17 ......................................................................................
الفصل الثاني :عرض نتائج التحليل املادة البحثية18 ....................................................................
ا
أوًل :أغاني السلطة18 .............................................................................................................

.1

الكلمات املفتاحية (الكلمات الخمسة األكثرتكرا ارا في األغاني) 18 ..................................

.2

دعوات أغاني السلطة20 ..........................................................................................

.3

صورة الصراع وصور (النحن والخر) في أغاني السلطة21 ...........................................

.4

التحليل املوسيقي ألغاني السلطة23 ..........................................................................

ا
ثانيا :األغاني الجهادية25 ........................................................................................................

.1

الكلمات املفتاحية في األغاني الجهادية25 ...................................................................

.2

دعوات األغاني الجهادية26 .......................................................................................

.3

صورة الصراع و(النحن والخر) في األغاني الجهادية27 ................................................

.1

الكلمات املفتاحية في أغاني حزب اًلتحاد الديمقراطي30 .............................................

.2

دعوات أغاني حزب اًلتحاد الديمقراطي32 ................................................................

.3

صورة الصراع و(النحن واًلخر) في أغاني حزب اًلتحاد الديمقراطي33 .........................

ا
ثالثا :أغاني حزب اًلتحاد الديمقراطي30 ..................................................................................

1

.4

التحليل املوسيقي ألغاني حزب اًلتحاد الديمقراطي34 ................................................

.1

الكلمات املفتاحية الخمسة في األغاني الثورية36 ........................................................

.2

الدعوات في األغاني الثورية 37 ..................................................................................

.3

صور الصراع و(النحن والخر) في األغاني الثورية 38 ...................................................

.4

التحليل املوسيقي لألغاني الثورية39 .........................................................................

ر ا
ابعا :األغاني الثورية35 .........................................................................................................

ا
خامسا :مقارنات وخالصات 41 ................................................................................................

.1

تماسك الخطاب في األنماط الغنائية 41 .....................................................................

.2

تقاطعات بين األنماط الغنائية42 ..............................................................................

خاتمة43 ..................................................................................................................................
امللحقات44 ..............................................................................................................................
ملحق رقم ( )1يتضمن جداول الكلمات املفتاحية لكل أغنية من العينة44 ....................................
ملحق رقم ( )2يتضمن كلمات أغاني عينة البحث53 ...................................................................

2

شكر
يتقدم الباحث سلطان جلبي بالشكر للدكتور (حسام السعد) ملتابعته املنهجية للبحث في مراحله كافة.
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تنويه
أنجز هذا البحث بدعم من مؤسسة اتجاهات  -ثقافة مستقلة ضمن برنامج أبحاث :لتعميق ثقافة
املعرفة في دورته الخامسة  .2018 - 2017وهو برنامج تدريبي يهدف إلى بناء قدرات الباحثين الشباب
وتمكينهم .وتعبر وجهات النظر الوارد في البحث عن رأي الكاتب ،وليس بالضرورة عن رأي املؤسسة ،وال
تتحمل املؤسسة أي مسؤولية عن املعلومات الواردة فيه.
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ملخص البحث
يستهدف هذا البحث جانبا من ظاهرة أدلجة الغناء في سياق الصراع السوري املستمر منذ سبعة
أعوام ،وتتجسد هذه الظاهرة في نزوع أطراف الصراع األساسية في البالد إلى استخدام األغاني أداة لبث
خطابها األيديولوجي والسياس ي ،والترويج له ،بهدف استقطاب األفراد والجماعات السورية نحو
مشروعاتها السياسية .وعلى ذلك رصد البحث املضمون اللغوي واملوسيقي في أنماط من األغاني التي تحمل
محتوى أيديولوجيا وسياسيا يعكس أطراف الصراع األبرز في سورية  .وحيث إنه هناك أربعة تيارات
أيديولوجية وسياسية رئيسة تحكم األرض السورية ،جاءت األنماط الغنائية املستهدفة في البحث كاآلتي
(أغاني السلطة ،األغاني الجهادية ،أغاني حزب االتحاد الديمقراطي ،واألغاني الثورية).
سحبت عينة فرعية مؤلفة من عشر أغان من كل نمط غنائي ،وروعي أن تكون هي األغاني العشر األكثر
شهرة وانتشارا ضمن كل نمط ،تكونت بذلك عينة من أربعين أغنية ،طبق عليها البحث منهج تحليل
املضمون في محاولته اإلجابة عن تساؤالت البحث ،وأهمها :ما املالمح العامة للخطاب في كل نمط غنائي؟
إلى من يتوجه تلك األغاني؟ كيف صورت طبيعة الصراع في سورية ضمن أغاني كل نمط؟ ومن هي أطرافه
املتخيلة؟ إضافة إلى تحليل املحتوى املوسيقي الذي يهدف إلى التعرف إلى البنيتين النغمية واإليقاعية
الغالبتين في كل نمط غنائي ،في محاولة للتعرف إلى املكونات الثقافية التي جاءت منها.
يقسم البحث إلى فصلين ،يتضمن الفصل األول األطر النظرية واملنهجية التي قامت عليها عمليتا جمع
البيانات وتحليلها ،بينما يتضمن الفصل الثاني عرضا ألبرز النتائج املرتبطة بتساؤالت البحث ،ومن األسس
التي قام عليها التحليل:
 استخراج الكلمات الخمس األكثر تكرارا في كل نمط غنائي ،والتي تعبر عن القيم والرموز األساسيةالتي يحملها خطاب النمط الغنائي ،ومن خلفه التيار السياس ي واأليديولوجي الذي يمثله.
 تحليل الدعوات الصريحة التي تضمنتها األغاني كاملة ،والتعرف إلى موضوع تلك الدعوات ،وكذلكالجمهور الذي توجه إليه الدعوات ،وأخيرا ضد من توجه تلك الدعوات.
 كذلك حللت صور الصراع وأطرافه التي تسم كل نمط غنائي ،من خالل رصد العبارات التي حملتإشارات إلى من هم (النحن) ومن هو (اآلخر) ،وطبيعة الصراع املحتدم ضده.
جاءت نتائج البحث في ستة عشر جدوال تحليليا تصف محتوى كل نمط غنائي كميا ،ونستعرض تلك
الجداول تباعا في متن البحث وملحقاته .يستند البحث أيضا إلى تلك الجداول ومؤشراتها املوضوعية
للخروج ببعض االستنتاجات حول األنماط الغنائية املبحوثة ،وكان من أبرز تلك االستنتاجات:
 جاءت أغاني السلطة في املرتبة الثانية من حيث تماسك الخطاب ،واتصف خطابها بتمركز شديدحول شخصية الرئيس بشار األسد وفضائله ،ولوحظت نزعة بارزة لربط كلمة سورية بكلمة األسد أو بشار
في أغلب السياقات التي وردت فيها .وباملجمل اتخذت قيمة الوالء للقائد املنزلة األبرز في الهرم القيمي ألغاني
السلطة.
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 أغاني حزب االتحاد الديمقراطي اتخذت املرتبة األولى من حيث تماسك الخطاب وتمركزه حولالقيم واألفكار نفسها ،وبرزت العقيدة العسكرية للحزب في إعالء قيمة وحدات حماية الشعب الجناح
العسكري للحزب في خطابها الغنائي .تخاطب أغاني الحزب الكرد داخل سورية وخارجها في الدرجة األولى،
ومن ثم تخاطب "شعب روجافا" ،ولم تستخدم كلمة سورية في أي من أغاني الحزب في العينة الفرعية.
 تأتي األغاني الجهادية في املرتبة الثالثة من حيث تماسك الخطاب ،وفي خطابها تعلي األغانيالجهادية من قيمة القتال والعنف لقمة هرمها القيمي تحت غطاء الجهاد .وال تعترف األغاني الجهادية
كذلك بالحدود السورية للصراع ،بل تخاطب األمة اإلسالمية ،وتدعو لنهضتها العنيفة .تستند األغاني
الجهادية إلى مفهوم "املظلومية االسالمية" أو املظلومية السنية ،كما توصف أحيانا ،وتحمل شحنة كبيرة
من الحزن والغضب يبرزان في كلمات تلك األغاني وألحانها الحزينة وإيقاعاتها البطيئة ومتوسطة السرعة.
 اتسمت األغاني الثورية التي رافقت الحراك املدني ضد السلطة في سورية بأنها األكثر تشتتا فيالخطاب الذي تبثه ،وعلى الرغم من أنها في جوانب محددة من خطابها كانت األكثر تماسكا مقارنة بباقي
األنماط الغنائية ،كما هو الحال مع معطى " صورة اآلخر" أو الخصم املقابل في الصراع ،حيث أشارت
األغاني كلها إلى السلطة متجسدة في نظام األسد .إال أن هذه األغاني أظهرت تشتتا أكبر في جوانب أخرى من
خطابها ،من مثل الكلمات األكثر تكرارا ،والدعوات التي تتضمنها األغاني ،وكذلك األمر في اللون الغنائي
والبنية املوسيقية.
يمثل هذا البحث محاولة للخوض في غمار ظاهرة سياسية وثقافية شائكة في الوسط السوري هي
أدلجة الغناء ،وإن كان بحثنا اقتصر على دراسة املحتوى اللغوي واملوسيقي في عينته ،متبعا منهج تحليل
املضمون .إال أن الظاهرة تتسع لكثير من البحث في جوانبها األخرى ،بمثل الدراسة االستقصائية لتأثير هذه
األغاني في األوساط االجتماعية والثقافية السورية املختلفة ،أو التعمق أكثر في دراسة بنية الخطابات
األربعة التي تعكسها هذه األغاني .وتلك تبقى أهداف بحثية في الطريق الطويل نحو تفكيك هذه الظاهرة
واتخاذ استراتيجيات ثقافية للتعامل معها.

6

الفصل األول :اإلطارالنظري واملنهجي للبحث
تقديم :النسق السياس ي والتعبيرالفني
لطاملا كانت أشكال التعبير الفني مرافقة لليديولوجيات بمعناها الواسع في األزمان على تغيرها،
واملجتمعات على اختالفها ،ما أسس لظهور نظريات تختزل الفن ،بمعناه العام ،في وظيفة ودرجة أدنى مرتبة
في النسق الثقافي العام ملجتمع بعينه.
لكن باملقابل ،يمكننا االدعاء بأن األشكال الفنية متأثرة بالثقافة العامة ألي نسق مجتمعي ،ما يجعلها
تتخذ هوية مغايرة في كل ثقافة منفصلة ،من دون االنسياق وراء نظريات "االنعكاس الفني لليديولوجيا"
كما ظهرت في إثر سيطرة األيديولوجيا االشتراكية والرأسمالية في تقاسم العالم قبل فك الشراكة ،وسقوط
األولى ،وانتهاء زمنها وأفكارها على املستوى العاملي.
في األحوال كافة ،شكلت الفنون ومنها املوسيقى والغناء مساحة للتجاذب والتنافر والنقد والرفض في
العالقة اإلشكالية مع النظم القائمة ،سواء أكانت سياسية أم اجتماعية ،ال سيما في األحداث الكبرى
واملفصلية التي مرت بها املجتمعات.
ومع كل صعود لتيارات س ياسية وأنظمة حكم ،يستدعي النظام السياس ي القائم نمطه الفني الخاص
به ،ويحاول إسباغ مشروعيته وخطابه من خالله ،فيصبح في مرحلة ما إحدى وسائل "الدعاية"
والبروباغاندا الخاصة به.
حدث ذلك مثال في مفاصل تاريخية كبرى ما تزال حاضرة في الذاكرة ،كما في صعود النازية في أملانيا في
ثالثينيات القرن العشرين ،وكذلك الفاشية في إيطاليا ،وحكم الدكتاتوريات املختلفة في إسبانيا وأميركا
الالتينية ،وال ننس ى كذلك املثال األكثر وضوحا ،وهو املنظومة االشتراكية التي سيطرت مدة سبعين عاما
على العالقة القسرية بين السياس ي والفني بين ظهرانيها.
لم يقتصر األمر على ذلك ،فالخطابات املعارضة ألنظمة الحكم القائمة قدمت أنماطها الفنية بوصفها
شكال من أشكال الرفض والنقد أيضا؛ وسيلة تعبيرية مرتبطة بأيديولوجيتها .ويبدو لنا أن قدر الفنون أن
تكون تابعة أو (تستعمل) لصالح القوة الكبرى ،املتمثلة بالسياسية في املجتمعات غير الديمقراطية عموما.
هكذا على سبيل املثال ،ارتبط عدد من األشكال الغنائية بحركات التحرر العاملي في عالم ما قبل األلفية
الجديدة ،وبحركات الرفض والتمرد االجتماعي التي يمكن أن نسوق عددا من األمثلة عنها ،من دون أن يعني
ذلك تجانسها أو تشابهها في الخطاب سوى النسق الرئيس الذي يربط بين خطاب نقدي ونمط موسيقي أو
غنائي يتجلى من خالله .هكذا عايش جيل الستينيات في سورية ،على سبيل املثال ،أغاني الحركات املتمردة
في الواليات املتحدة وموسيقاها ،وفي ما بعد األغاني الخاصة بثورات سياسية إنسانية أممية (تش ي غيفارا
نموذج حاضر).
وعلى الصعيد العربي ،أي عالقة السياس ي بالفني ،يمكن لنا الحديث عن عشرات األغاني التي باتت طي
النسيان من أيام الوحدة بين سورية ومصر ،وكذلك أغاني الثورة الفلسطينية التي كانت حاضرة بصفتها

7

مرافقة للخطاب السياس ي الثوري لكل فصيل سياس ي ،بحيث أنتج ،وقتئذ ،كل فصيل فرقه الغنائية
الخاصة به ،وارتبطت به باملستوى األيديولوجي قبل الفني.
في مرحلة الثمانينيات وما بعدها في سورية ،وفي ظل العطب واإلقصاء السياس ي السائدين ،أنتج النظام
في سورية سلسلة فنية ممنهجة ،كانت مهمتها تكريس حكمه واستمراره حتى بعد وفاة حافظ األسد .أقيمت
املهرجانات املختلفة؛ مهرجان املحبة والسالم بصورة خاصة ،واستقطبت أهم األصوات الغنائية السورية
والعربية ،مدبجة أغاني املديح للنظام وقائده.
كان التركيز في تلك املرحلة من قبل النظام يستهدف تكريس خطاب سياس ي عن طريق رأسمال فني عربي
واسع .لقد تم االتفاق مع نجوم من الغناء العربي ليسبغوا مشروعية سياسية على النظام القائم من خالل
أغانيهم.
وفي طريق مختلفة ،كانت األحزاب السياسية السورية املعارضة ،وروح الشباب املتمردة ،تحاوالن
تصدير نمطهما الفني أيضا ،وإن كان بدعاية أقل وأوضاع ومساحات أقل انتشارا .في تلك املرحلة شكلت
األغاني الثورية والناقدة مساحة للتعبير عن منطق الرفض لالستبداد ،وسبغت مريديها بسمات املعارضة
والرفض ،فكانت أغاني الشيخ إمام وسميح شقير ومارسيل خليفة وأحمد قعبور وزياد الرحباني وغيرهم
بمنزلة هوية سياسية وموقف تجاه األنظمة السياسية القائمة لشريحة واسعة من الشباب .واستخدم
حزب العمال الكردستاني ،بعد امتداد نشاطه من تركيا إلى سورية في التسعينيات ،أغانيه القومية الكردية
أداة فعالة في الحشد وكسب التأييد ،وشكلت هوية فنية وسياسية لهم.
وباتجاهات مغايرة لكنها متشابهة في الرفض ،بدأ يظهر عدد من األغاني املرتبطة بالخطاب السياس ي
الديني ،بعد أن قض ي عليها في مرحلة الثمانينيات بعد مجازر حماة  ،1982ووأد حركة اإلخوان املسلمين
املعارضة.
في مرحلة التسعينيات ،ومع انهيار االتحاد السوفياتي واملنظومة االشتراكية واأليديولوجيا املرتبطة بها،
انتهت أيضا موجة األغاني الرافضة والناقدة ،ودانت الحالة الفنية خطابا لصالح النظام ،مع بعض
املحاوالت التي بدأت تظهر ،واتخذت السخرية سبيال لها من دون أن تصيب نجاحا كبيرا.
مع انطالق االنتفاضة السورية في آذار  ،2011عادت حكاية الترابط بين الخطاب السياس ي والشكل
الفني للظهور مجددا .فقد كان على كل من النظام واملعارضة ،والحقا التيارات األخرى أن تدعم خطابها
األيديولوجي بخطاب بصري أو غنائي ،تستهدف من خالله تصدير مقوالتها والتأثير في مريديها.
استنادا إلى كل ما سبق ،يركز البحث مجال اهتمامه باألنماط الغنائية البارزة في املرحلة الزمنية
الالحقة آلذار  2011حين بدأت االحتجاجات الشعبية ضد نظام بشار األسد ،وما تالها من سنوات الصراع
السبع التي مرت من الحراك السلمي إلى املسلح ثم إلى حرب مفتوحة دخلت فيها أطراف إقليمية ودولية
عدة ،أفرزت الخريطة السياسية والعسكرية املعقدة واملتغيرة في سورية اليوم ،حيث البلد مقسم عسكريا
–إذا ما استثنينا التدخالت الدولية املباشرة -إلى أربع مناطق نفوذ ،بين السلطة متجسدة في نظام بشار
األسد حلفائه الذين باتوا يسيطرون على الجزء األكبر من مساحة البالد في الشمال الغربي والوسط
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والجنوب والشرق .والثوار املحليون من فصائل الجيش الحر الذين ما زالوا يحتفظون بالسيطرة على معظم
محافظة إدلب ،وأجزاء من حلب وحماة في الشمال السوري ،وعلى أجزاء من درعا والقنيطرة حتى تاريخه.
تضاف إلى الخريطة مناطق سيطرة حزب االتحاد الديمقراطي الذي يسيطر على املناطق الكردية وشمالي
شرقي البالد معظمها ،وأخيرا توجد التنظيمات الجهادية ،ومن أبرزها تنظيم الدولة اإلسالمية الذي
تقلصت أراضيه إلى نقاط متفرقة في البادية والجنوب السوري ،وتنظيم جبهة النصرة أو ما يعرف اآلن بهيئة
تحرير الشام حاليا التي تسيطر على مساحات في الشمال السوري بصورة أساس .تكون القوى األربع
املصنفة أعاله األطراف األساس في الصراع السوري الداخلي ،وهي التي يستهدف البحث خطابها الغنائي.
تكتسب دراسة نشأة األنماط الغنائية والسياقات الثقافية والسياسية املختلفة التي احتضنتها أهمية
بالغة في الطريق إلى فهم متكامل لهذه الظاهرة ،لكن في إطار هذا البحث ينصب التركيز أكثر محاولة فهم
األنماط الغنائية والتيارات السياسية واأليديولوجية التي تقف خلفها من زاوية مضامين األغاني اللغوية
واملوسيقية.
ا
أوًل :مشكلة البحث
"أحضروا مكبرات صوت ضخمة وشغلوا نشيد جلجلت بصوت مرتفع مرات ومرات ،حتى اقتحمنا
املعسكر ركضا بكل طاقتنا من دون أدنى تفكير في ما نخاطر به".
شهادة مقاتل سوري سابق عن إحدى معارك جبهة النصرة في ادلب1
منذ انطالق االنتفاضة في سورية عام  ،2011كانت األغنية إحدى أدوات الصراع الذي بدأ بين
السوريين ونظامهم الحاكم ،ثم اتسع إلى صراع محلي ودولي مركب .داخليا كرس الصراع أنماط غنائية
عدة ،متمايزة من حيث نوع املوسيقى والخطاب الذي تحمله أغانيها ،ويرجح البحث أن تلك األنماط
الغنائية تعكس التيارات السياسية واأليديولوجية األكثر حضورا في املشهد السياس ي السوري ،والتي تسعى
إلى التأثير في السوريين أفرادا وجماعات ،واستقطابهم نحو مشروعاتها املختلفة.
يطرح البحث تصنيفا للنماط الغنائية املستهدفة في أربع فئات رئيسة ،هي :أغاني السلطة ،األغاني
الجهادية ،أغاني حزب االتحاد الديمقراطي ،األغاني الثورية .ويستند هذا التصنيف إلى واقع الخريطة
السياسية والعسكرية في سورية بعد سبع سنوات من بدء الصراع ،حيث يتقاسم السيطرة على األرض
السورية -إذا ما تجاهلنا التدخالت الدولية -أربع قوى سياسية وعسكرية رئيسة ،هي :السلطة املتجسدة في
نظام بشار األسد ،والحركات الجهادية املتمثلة في تنظيمات مثل الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة أو هيئة
تحرير الشام ،كما تعرف حاليا ،وغيرها ،إضافة إلى حزب االتحاد الديمقراطي فرع حزب العمال
الكردستاني في سورية وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب ،وتوجد أخيرا فصائل الثوار بتبايناتها
الكثيرة بين فصائل محلية وأخرى مرتبطة بقوى سياسية أو دولية .والقوى السابقة هي التي يصطلح البحث
على تسميتها بالتيارات السياسية واأليديولوجية.
1سلطان جلبي ،مقابلة هاتفية مع خالد المعري ،شاب سوري قاتل ساب ًقاً في صفوف جبهة النصرة ،01.11.2017 ،غازي عنتاب ،تركيا( ،غ.م).
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شكلت تلك األنماط الغنائية األربعة أداة مهمة للتأثير في أفكار السوريين أفراد وجماعات ،ومن ثم في
سلوكهم على امتداد سنوات الصراع .وقد استخدمت كل التيارات السياسية واأليديولوجية املتصارعة في
سورية هذه األداة بدرجة كبيرة أو صغيرة على مجتمع حجبت عنه ممارسة السياسة لعقود عدة ،فمن سيل
األغاني التي تمجد رموز السلطة في سورية ،والتي تضخ عبر قنواتها اإلعالمية ومناصريها ،إلى األغاني الثورية
املرتجلة التي حملت رسائل الثورة السلمية ،وانتشرت عبر حاضنتها االجتماعية وعبر منافذ اإلعالم السوري
الجديد املناهض للسد ،ثم األناشيد الجهادية التي رمزت ملرحلة جديدة من الصراع بالتزامن مع بروز أغاني
حزب االتحاد الديمقراطي الحماسية .مما سبق كله ،أنتجت وانتشرت مئات األغاني التي بثت في الحيز
الثقافي العام للسوريين محملة برسائل شتى ،وهي ما تزال تمارس جزءا من تأثيرها في كل مرة تبث فيها إحدى
تلك األغاني في وسيلة إعالم أو منصة اجتماعية أو باص لنقل الركاب .وإن كانت األوضاع الحالية من حيث
موارد البحث واألحوال األمنية في البالد تمنع االتجاه نحو دراسة أشكال هذا التأثير وأبعاده دراسة
استقصائية ،إال انها ال تمنع من دراسة محتوى تلك األغاني واالستماع ملا تخبرنا به.
على ذلك يستهدف البحث عينة متكافئة من األنماط الغنائية األربع بدراسة تحليلية مقارنة ترتكز على
زوايا تحليل عدة ،منها :كم التداول للغاني على منصة يوتيوب ،واملضمون اللغوي ملفردات األغاني ،إلى
جانب التحليل املوسيقي .ومن خالل هذه املعطيات نحاول اإلجابة عن تساؤالت البحث األساسية :ما مالمح
الخطاب املتكرر في كل نمط غنائي؟ إلى من توجه رسائله؟ ما الصور التي تسبغها أنماط األغاني على طبيعة
الصراع في سورية؟ كيف تبدو صورة األنا واآلخر في كل نمط؟
ا
ثانيا :أهمية البحث وأهدافه
شكلت األغنية أداة مؤثرة في الرأي العام في سورية ،وقد استغلتها مختلف التيارات السياسية
واأليديولوجية بغرض الدعاية ألفكارها ومشروعاتها ،لكن هذه العملية الجارية ما تزال غامضة ،ويرجح أنها
لم يسبق أن كانت موضوعا لبحث منهجي يسلط الضوء على هذا الحقن األيديولوجي املستمر ،ومضمون
الرسائل التي تبثها تلك األغاني.
ويهدف البحث إلى أن يكون خطوة في الطريق الطويلة نحو بناء فهم متكامل لظاهرة أدلجة الغناء في
سورية ،ما قد يشكل أساسا لتبني فعل إيجابي يهدف للحد من التأثيرات املمتدة لهذه الظاهرة ،خاصة حين
تستخدم تلك األغاني للترويج للعنف أو لتزييف الحقائق أو غير ذلك من االنتهاكات.
وعلى ذلك ينتظر من البحث أن ينتج فهما متماسكا لخصائص كل نمط غنائي ووظائفه ضمن السياق
األيديولوجي الخاص به ،وكذلك التعرف إلى شكل البناء القيمي ضمن كل تيار سياس ي أيديولوجي ،وأدواته
املفاهيمية التي تخلق ذلك الخيال الجمعي بين املؤدلجين.
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ا
ثالثا :منهجية البحث
يطبق البحث منهج تحليل املضمون على املحتوى اللغوي واملوسيقي في عينة من األغاني من األنماط
األربعة املستهدفة ،ضمن خطة منهجية بدأت بمسح أولي للغاني املتداولة في األوساط السورية على موقع
"يوتيوب" ،ثم سحب عينة قصدية تضم أربعين مفردة موزعة بالتساوي على األنماط الغنائية األربعة،
بواقع عشر أغان من كل نمط .اختيرت األغاني العشر األكثر شهرة وانتشارا من كل نمط غنائي ،لتدخل
ضمن عينة البحث بترجيح أنها األكثر تمثيال لفئاتها ،واألكثر تأثيرا في الحيز الثقافي السوري .وقد اتبع البحث
خطة منهجية يمكن اختصارها في النقاط اآلتية:
 -1املسح األولي :بدأ جمع البيانات بعملية مسح أولي للتعرف إلى مجتمع البحث األكبر وسياقاته
املختلفة ،وشملت العملية مئات األغاني وعشرات القنوات على يوتيوب املختصة جزئيا أو كليا في نشر
األغاني من األنماط املستهدفة وتداولها.
 -2طلب الترجيحات :أجريت مقابالت عن بعد مع مجموعة من السوريين املتعاونين ،ممن يقيمون في
مناطق مختلفة من سورية ،بلغ العدد اثنتي عشرة مقابلة ،ثالثة منها مع أشخاص يعيشون ضمن مناطق
خاضعة لسيطرة السلطة ،وكذلك األمر بالنسبة إلى مناطق سيطرة باقي التيارات السياسية واأليديولوجية.
وطلب من كل شخص من مجموعة املتعاونين تسجيل أسماء األغاني األكثر شهرة في املنطقة التي يعيش
فيها ،وهي األغاني التي يسمعها بصورة متكرر في األماكن العامة واألسواق أو حتى وسائل النقل العامة
وغيرها .أنتجت هذه العملية قائمة أغان مرجحة من حوالي  80أغنية ،شكلت األساس لسحب العينة.
 -3التقص ي وجمع املعلومات :باالعتماد على قائمة األغاني املرجحة بدأت عمليات البحث في منصة
يوتيوب ،وجمع حزمة من املعلومات عن كل أغنية في القائمة من شملت( :االسم الرسمي للغنية ،عدد
املشاهدات ،الرابط ،القناة املصدر ،تاريخ النشر ،املغني ،الكاتب ،امللحن ،جهة اإلنتاج ،التصنيف) وعلى
الرغم من أن تلك املعلومات لم تكن متاحة بالكامل لكنها شكلت أساسا للفصل بين األغاني التي ينبغي أن
تدخل ضمن عينة البحث ،وتلك التي ستبقى خارجا وفق املعايير املنهجية املتبعة.
 -4سحب عينة البحث :استنادا إلى القائمة املرجحة التي تضم  80أغنية ،سحبت عينة البحث التي
تضم  40أغنية وفق مجموعة من املعايير املنهجية اآلتية:
 أن تكون األغنية قد نشرت على قناة سورية على منصة يوتيوب ،سواء تابعة لجهة أم لشخصسوري أو متابعة بصورة واسعة من جمهور سوري.
 أن تكون األغنية قد نشرت ما بعد آذار  ،2011وتم تجاهل األغاني جميعها التي نشرت قبل هذاالتاريخ.
 أن تكون األغنية قد حققت مشاهدات ال تقل عن نصف مليون مشاهدة ،وقد تم تجاهل هذااملعيار اضطراريا بالنسبة إلى بعض مفردات العينة ،خاصة بعض األغاني الجهادية وأغاني حزب االتحاد
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الديمقراطي التي تحذف بصورة متكررة عن منصة يوتيوب وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي من قبل
إدارات تلك املنصات ،تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب.
 أخيرا اختيرت األغاني العشر التي حققت أعلى معدل مشاهدة على منصة يوتيوب من قائمة األغانياملرجحة من األنماط األربعة ،فاألغاني التي القت الرواج األكبر يرجح أنها تحدث التأثير األكبر .ليكون حجم
العينة  40مفردة .مرتبة بحسب عدد املشاهدات في الجدول اآلتي وفق األلوان (األحمر يشير إلى أغاني
السلطة ،الرمادي إلى األغاني الجهادية ،األصفر إلى أغاني حزب االتحاد الديمقراطي ،األخضر إلى األغاني
الثورية).
تاسم املادة الغنائية
 1يريدو رحيلك

تاريخ النشر
2014-3-30

يابو شامة

2013-12-10

2

 3نحنا رجالك يا 2012-6-16
بشار
 4صباح
سورية

الخير 2012-6-7

5نحنا رجالك بشار

2012-6-21

6

يا بشار

2014-6-25

7

حيو سورية

2011-4-30

 8ماليين ماليين 2011-3-25
السوريين

الرابط
املصدر
https://www.youtu
قناة أغاني سورية
be.com/watch?v=Gqow
وطنية
8Hvg9ns
https://www.youtu
Bosmeer alassad
be.com/watch?v=l85XX
yvbAfk
https://www.youtu
0Leith0
be.com/watch?v=WN2f
FwetWGg
https://www.youtu
بابلي تولز
be.com/watch?v=5htvx
eOsgSc
https://www.youtu
قناة أغاني سورية
be.com/watch?v=t1j9w
وطنية
g19HJg
https://www.youtu
قناة علي الديك
be.com/watch?v=IrkXK
XmCt54
https://www.youtu
بابلي تولز
_be.com/watch?v=R4Ik
NvLtqI
https://www.youtu
NinmarNet
be.com/watch?v=iOYLg
grJDQw
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املشاهدات
7

5,1

3,4

3

2,8

2,25

1,7

1,6

1.5

1,2

4,3

4

3,8

3

0,4
0,38

0,17

0,13
0,06

.

https://www.youtu
mo7m85
be.com/watch?v=j8lfc3s
fVYM
https://www.youtu
Emargy Group
be.com/watch?v=R_lUo
WORA4k
https://www.youtu
hm0ood
be.com/watch?v=wbUf
pzz4eQk
https://www.youtu
عبد هللا
be.com/watch?v=Zjv7C
7KhL6g
https://www.youtu
سعد عيد الدهيمي
be.com/watch?v=29VUj
7ENh7c
https://www.youtu
MOHRA
be.com/watch?v=2zVfit PRODUCTION
Rchuo
https://youtu.be/N
AKK media
ZcV_lhUYUY
https://www.youtu
NasheedChanne
be.com/watch?v=_lm8z
l
LrVvjo
https://www.youtu
be.com/watch?v=JVSCef
5L26Q
Lily Hilly
https://youtu.be/E4
سبحان هللا امللك
K5oz4e7xo
https://www.youtu
laith free
be.com/watch?v=h4KC
kb5xGQQ
.
ملف محمل

2011-9-6

يا تراب بالدي

9

2011/4/7  متل الشمس1
 جبينك عالي0
2012-10-18

اخي سوف تبكي1
1

2014/4/8

اخي انت حر1
2

2013/5/7

هزتني1
3

2013/10/11 ابكي على شام الهوى1
4

2016-12-18

جحافل اإلسالم1
5

2014-8-29

قالو انها وعد1
6

2014/2/11

الويل لكم1
7

2017/6/6

سلكت طريقي1
8

2013/8/6

جلجلت1
9

2015

صليل الصوارم2
0

13

4,3

2,6

2,2

2,0
1,8

1,1

0,49

0,35

0,17

0,064

3,8
3,6

https://www.youtu
be.com/watch?v=lPh0aI1NgU
https://www.youtu
be.com/watch?v=po5vB
JECNL8
https://www.youtu
be.com/watch?v=8WTZ
WOexHa0
https://youtu.be/4n
hIJ5c9Ulo
https://www.youtu
be.com/watch?v=jCwg
MwIUACU
https://www.youtu
be.com/watch?v=asmP
mboyXpU&t=9s
https://www.youtu
be.com/watch?v=V7aFC
iduX_0
https://www.youtu
be.com/watch?v=nZzRt
qBF2qA
https://www.youtu
be.com/watch?v=nKN3
XXzB_qw
https://www.youtu
be.com/watch?v=5kcOv
i41q0s
https://youtu.be/lQ
3N2KucjIY
https://www.youtu
be.com/watch?v=lSmRCp_qn0

komanchero

2013/10/22
1

simayprodu
ction
BotanBazo

Mir Film
Can Botan

Hevi Rojava

2015-03-19

2013-05-20

2015-10-26
2013/11/8

2013/12/22

Delalê
العزيزة

2

Awazek Te 2
لحن قادم من
روجافا
Bji bje ypg 2
تحيا وحدات حماية
الشعب
destana Efsanewi2
مصير روجافا
vayi haten 2
وصل مقاتلو
الحرية
Roj Roja me 2
اليوم يومنا

1

2

3

4
5

6

Aydın Müzik

2015/9/2

Beretan2
 اسم مقاتلة، بيريتان7

Joudi Aloan

2016-01-20

Wa dibazene2
 حصان الحرية8

2013/10/6

wa sehid2
 أيها الشهيد9

Şivan
Qamişlo

2013/9/3

Şivan
Qamişlo
تنسيقية مدينة
يبرود
monther123
alama

14

ypg hat sir3
 اهال بوحدات حماية0
الشعب
2011-3-29
يا حيف3
1
2012-6-25
جنة جنة3
2

3مندوسهم

2012-5-29

3
3سكابا

2012/6/6

4
3يا إيراني

2012/6/12

5
3يا سمين الشام

2011-06-19

6
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جدول رقم ( )1يبين عينة البحث من األغاني من األنماط األربعة مرتبة بحسب عدد املشاهدات2.

 -5تفريغ املادة البحثية وأسس التحليل
عمد البحث إلى تدوين النص الصوتي في املادة الغنائية كامله ،خالل عملية التفريغ النص ي للغاني ،بما
في ذلك اللوازم الغنائية املوجودة في األغاني معظمها .وعلى الرغم من أن اللوازم الغنائية هي جمل مكررة
ضمن النص ،تعاد غالبا في نهاية كل مقطع من األغنية وقد يكون مبررا تجاهل تكراراتها ،إال أننا عمدنا إلى
تدوينها في كل مرة تكررت ،فكونها متكررة يرجح أنها تتضمن الرسائل األكثر أهمية التي تهدف األغنية إلى
إيصالها .على ذلك األساس تمت عملية تفريغ املحتوى النص ي للغاني ضمن العينة ،لينتج لدينا  40ملفا
 2تنويه :آخر حتديث للروابط املرفقة مت يف آذار  ،2017لذلك ميكن أال تعمل بعض تلك الروابط نتيجة حذف املواد أو حجبها على منصة يوتيوب،
ألي سبب كان ،يف تلك احلالة ميكن للقارئ البحث من خالل اسم األغنية على يوتيوب للوصول إىل نسخ أخر هلا.
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نصيا ،يضم كل منها وسطيا  200كلمة ،أي ما مجموعه حوالي  8000كلمة هي كامل املضمون اللغوي للعينة،
وهي تشكل املادة الخام للتحليل .ويجدر بالذكر أن عملية التحليل الالحقة أخذت في الحسبان مدلوالت
الكلمات أكثر من اللفظ اللغوي بذاته ،وبذلك اعتمدنا رصد الكلمة ومرادفاتها اللصيقة في خانة واحدة.
على سبيل املثال ،رصدت كلمات مثل (األسد ،بشار ،القائد) وغيرها من املرادفات اللصيقة ككلمة واحدة.
عند هذه النقطة تكتمل عملية إعداد املادة البحثية وتصلح جاهزة ملرحلة التحليل ،وعلى هذا األساس
قام البحث بإعداد نماذج متعددة للجداول التكرارية والتحليلية تجسيدا لزوايا التحليل التي تضمنت:
أ -استخراج الكلمات األكثرتكرا ارا في كل أغنية ونمط غنائي
معرفة املفردات اللغوية األكثر تكرارا كميا ضمن كل من األغاني أو االنماط الغنائية املستهدفة في
البحث تعطي مؤشرات حول مالمح الخطاب العامة والقيم األساسية التي يحملها هذا النمط الغنائي أو
ذاك .وقد عمد البحث إلى استخراج املفردات الخمس األكثر تكرارا لكل أغنية على حدة ثم لكل نمط غنائي
على حدا .من ثم إجراء املقارنات ،والكلمات الخمس املذكورة هذه يمكن أن نسميها في إطار البحث بالكلمات
املفتاحية ،وعددها  200كلمة مفتاحية من  40أغنية ،أو  20كلمة مفتاحية للنماط الغنائية األربعة.
ب -استخراج الدعوات التي تتضمنها كل أغنية ،والدعوات األكثرتكرا ارا في كل نمط غنائي
جزء مهم من املحتوى في األغاني املؤدلجة هو عادة دعوة الجمهور إلى تبني أفكار أو القيام بممارسات
ما ،قد تكون دعوات ملمارسة العنف او للتسامح ،أو دعوات لنمط حياة معين أو لدعم جهة ما أو غيرها.
ويفرد البحث مساحة لتفحص هذه الدعوات من خالل تفريغها واستخراج األكثر تكرارا منها ضمن كل نمط
غنائي ،في محاولة لإلجابة على أسئلة من قبيل :ما هذه الدعوات؟ وإلى من توجه؟ هل تتضمن استهدافا
لجهة ما؟ كذلك ما األنماط الغنائية األكثر تصديرا للدعوات؟
ج -صور الصراع وأطر افه "النحن والخر" بحسب ما يرد في األغاني
تحمل األنماط الغنائية املستهدفة تصورات مختلفة حول ماهية الصراع الدائر في سورية وعناصره،
فهو قد يكون صراعا دينيا أو قوميا أو عقائديا أو سياسيا باختالف األغنية أو الخطاب الذي يصدره كل
نمط غنائي .وتزداد أهمية هذه املؤشرات في التحليل عند إضافة عناصر الصراع التي اصطلحنا على
تسميتها بـ (النحن واآلخر) ،وهي التي يفترض أن تكشف لنا تصورات األنماط الغنائية عن الجهات املنخرطة
في الصراع.
د -التحليل املوسيقي
يعتمد التحليل املوسيقي للغاني ضمن البحث على خمسة مدخالت أساس هي( :اللون الغنائي ،النغم،
اإليقاع ،السرعة ،وأخيرا اآلالت املوسيقية املستخدمة) .ومن تقاطعات هذه املدخالت مع األنماط الغنائية
األربع وحصيلة التكرارات يمكن الوصول إلى استنتاجات أولية حول الجذور املوسيقية لكل نمط غنائي
والبيئة السمعية التي جاء منها.
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ر ا
ابعا :املفهومات اإلجرائية للبحث
 األيديولوجيا :هي "الوعي الزائف ،وتنكر للواقع ومقالة تبريرية للحوال االجتماعية السائدة"(.)3 أما أدلجة الغناء فهي عملية اتخاذ األغنية أداة من قبل الفاعلين السياسيين لبث أفكارهموتصوراتهم ،بهدف استقطاب أفراد وجماعات من املجتمع ،والتأثير في وعيهم وسلوكهم.
 التيارات السياسية واأليديولوجية :يشير املفهوم اإلجرائي في إطار البحث إلى أبرز القوىالسياسية التي تحمل مشروعا ذو طابع أيديولوجي في سورية ،وقد حدد البحث مجال اهتمامه في أربعة
تيارات سياسية وأيديولوجية ،هي :السلطة متجسدة في نظام األسد ،والحركة الجهادية ،وحزب االتحاد
الديمقراطي وأخيرا قوى الثورة.
 األنماط الغنائية :يشير املصطلح ضمن إطار البحث إلى مجموعات من األغاني السياسيةواأليديولوجية املتمايزة التي تبلورت خالل الصراع في سورية ،وحققت انتشارا وتأثيرا .ويحددها البحث ب ـ
(أغاني السلطة ،األغاني الجهادية ،أغاني حزب االتحاد الديمقراطي ،األغاني الثورية).
 أغاني السلطة :جميع األغاني التي ظهرت ما بعد اذار  2011والتي تحمل ترويجا أو تمجيدا للنظامالحاكم في سورية ورموزه السياسية والعسكرية .وقد أحص ى البحث أكثر من  700أغنية من هذا النمط.
 األغاني الجهادية :جميع األناشيد التي تحمل أفكار الحركة السلفية الجهادية بمختلف تصنيفاتهافي سورية ،بمن فيها تنظيم الدولة اإلسالمية وهيئة تحرير الشام وغيرها ،على أن تكون قد نشرت في وسط
اتصالي سوري بعد آذار 2011ـ.
 أغاني حزب اًلتحاد الديمقراطي :جميع األغاني التي تروج ملشروع الحزب السياس ي في سورية،والتي أنتجت أو انتشرت بعد آذار .2011
 األغاني الثورية :كل األغاني السورية التي تبنت مفهوم الثورة ضد النظام الحاكم ،وروجت لها،وثمة تمايز واضح بين نوعين من األغاني داخل هذا النمط؛ أغان وأهازيج ألفت ورددت شعبيا في التظاهرات
ثم وجدت طريقها إلى االستديوهات ،وهي الغالبة ،وأخرى ألفت من قبل موسيقيين محترفين.
 الكلمات املفتاحية :اصطالح يشير في إطار البحث إلى الكلمات األكثر تكرارا كميا في كل أغنيةونمط غنائي .ويستخرج البحث خمس كلمات مفتاحية لكل نمط غنائي ،معتمدا على رصد الكلمة
ومرادفاتها اللصيقة في خانة واحدة.

3معن زيادة وآخرون ،املوسوعة الفلسفية العربية ،ط( ،1معهد االمناء العريب ،مكتبة مؤمن قريش ،)1986 ،ص.160
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الفصل الثاني :عرض نتائج التحليل املادة البحثية
سنعمد في هذه الفقرة إلى عرض النتائج األولية لتحليل املادة البحثية بصورة مفصلة ،وبالتسلسل
بحسب كل نمط غنائي ،وذلك بهدف عرض السياق الداخلي للغاني ضمن كل نمطـ ،والتعرف إلى السمات
واملالمح األبرز لها .وذلك يتيح إمكان االنتقال إلى مستوى آخر في التحليل من خالل عقد املقارنات بين
مخرجات كل نمط غنائي الحقا.
لكن قبل بدء العرض ،هذه دعوة لالستماع إلى األغنية األكثر شهرة ورواجا ضمن كل نمط غنائي بداللة
عدد املشاهدات ،ويرجح البحث أن هذه األغنيات تختزل خطاب النمط الذي تمثله عند مستوى معين.
واالستماع إليها يعد أرضية لفهم ما يأتي من فقرات .ويمكن العودة إلى امللحقات (ملحق رقم  )2حيث تفريغ
النص اللغوي لكل أغنية من أغاني عينة البحث.
األغنية

املشاهدات الرابط
(مليون)

التصنيف

https://www.youtube.com/watch?v=Gqow8Hv
يريدو
7
g9ns
رحيلك
https://www.youtube.com/watch?v=wbUfpzz4
اخي سوف 4
eQk
تبكي
https://www.youtube.com/watch?v=l Delalêأيتها
4,3
Ph0aI1NgU
العزيزة
https://youtu.be/lQ3N2KucjIY
3,8
يا حيف
جدول رقم ( )2يبين األغنية األكثر شهرة وانتشارا ضمن كل نمط غنائي.

السلطة
جهادية
حزب
االتحاد
ثورية

ا
أوًل :أغاني السلطة
 .1الكلمات املفتاحية (الكلمات الخمسة األكثرتكرا ارا في األغاني)
من أصل  50كلمة مفتاحية نجمت عن تحليل  10من أغاني السلطة ،تبين الكلمات األكثر تكرارا هي:
(بشار األسد ،نحن رجالك ،العز والكرامة ،سورية ،الدم) .ويوضح الجدول اآلتي تكرارات كل مفردة ،وعدد
األغاني التي وردت فيها ،ويمكن النظر في امللحقات لتفحص الجدول املفصل للكلمات املفتاحية بالنسبة إلى
كل أغنية وقيمها على حدة( .راجع الجدول رقم )101
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التكرارات في أغاني النمط عدد األغاني التي وردت
فيها
كلها

تسلسل الكلمة
بشار  +األسد +
8
109
 1القائد +
7
101
 2رجالك  +جنودك +
6
76
 3سورية  +الوطن +
5
78
 4العز  +الكرامة +
5
40
 5الدم  +الروح +
جدول رقم ( )3يبين الكلمات املفتاحية في أغاني السلطة بحسب تكراراتها الكلية في األغاني ،وعدد
األغاني التي وردت فيها.
 نالحظ في الجدول أن كلمة (بشار) ومرادفاتها اللصيقة كانت الكلمة املفتاحية األولى في أغانيالسلطة ،فقد تكررت  109مرات في سياق املدح والتبجيل ،ورود ذكر رئيس النظام السوري في ثماني
أغنيات من أصل األغاني العشر في العينة الفرعية بمعدل  .8\109وهذا املعدل العالي للتكرار يعني أن
صناع خطاب أغاني السلطة حريصون على تعظيم صورة األسد ،وتأكيد حضوره رمزا شبه وحيد للسلطة
القائمة في البالد.
 بالدرجة الثانية وردت ألفاظ الوالء مثل كلمة (رجالك) ومرادفاتها اللصيقة مثل جنودك ،نفديك...إلخ ،في سبع من أصل عشر أغان ،بمقدار  101مرة ( .)7\101وتكاد تكون هذه الكلمة مالزمة لسابقتها في
السياقات معظمها ،وتشكالن معا القيمة األساس في خطاب أغاني السلطة ،وهي الوالء للقائد.
 كلمة (سورية) أو الوطن تكررت  76مرة في  6أغاني ،في صيغ مثل الوطن ،األم ،بلدنا .والالفت هواقتران كلمة سورية مع كلمة القائد في أكثر من  70باملئة من الحاالت التي رودت بها ،في نزعة بارزة من
صانعي هذا الخطاب إلى ربط الوطن بالقائد في العقل الجمعي للمتأثرين بهذه األغاني.
 كلمة (العز) ومرادفاتها من مثل الكرامة واملجد تكررت  78مرة في  5أغان في سياق التفاخر أوالبالقائد ،ثانيا بالوطن ،وأخيرا بالشعب .وهي كمية كبيرة من التفاخر تجعل منه الكلمة املفتاحية الثالثة في
خطاب أغاني السلطة.
 كلمة (الدم) بمعني بذل الدم أو هدر الدم ومرادفاتها اللصيقة تكررت  42مرة في  5أغان ،منها 22مرة في سبيل القائد ،و 20مرة في سبيل الوطن.
تظهر الكلمات املفتاحية الخمس تمركز خطاب أغاني السلطة حول شخص "األسد القائد" بصورة
كبير ة ،من حيث ورود الكلمة ذاتها كلمة مفتاحية أو من حيث ارتباط الكلمات املفتاحية األخرى بها .وإذا
افترضنا أن كم تكرار الكلمة يعطي مؤشرا عن قيمة ما تمثله ضمن خطاب األغاني ،يمكن استنتاج تموضع
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"القائد األسد" في قمة الهرم القيمي لخطاب أغاني السلطة قبل قيمة "سورية" التي أتت في الدرجة الثالثة
بعد أنصار القائد.
 .2دعوات أغاني السلطة
ثماني أغان من أصل عشر من أغاني السلطة تضمنت دعوات صريحة تحمل محتوى ،وجهة مدعوة،
وكذلك جهة مستهدفة من الدعوة ،سواء كانت مستفيدة أم متضررة .وعلى الرغم من أن هناك أغنيتين لم
تتضمنا أي دعوات إال أن األغاني الثماني املتبقية تضمنت  11دعوة نعرضها في الجدول اآلتي بحسب
ت
1
2
3

4
5

6
7
8
9

10

الدعوات

املدعو

تكرارات

املستهدف من الدعوى

األغنية
يا بشار متلك
بشار األسد
الشعب السوري
2
اهتفوا للقائد
مين
0
األم  +سورية
5
يا تراب بالدي ال تبكي
السوريون
0
34
حيوا سورية
حيوا سورية
بشار األسد
سورية
2
اطمئن
دعوة للقصف
الجيش السوري  +االمن املناطق املنتفضة
8
والتدمير
يابو شامه
نحنا رجالك يا إلى هللا ان يعز
الجيش السوري
هللا
4
الجيش
بشار
قولوا بالصوت
بشار األسد
الشعب السوري
2
العالي
صباح الخير
0
الشعب السوري
تنهي بحب الوطن 2
سورية
ماليين
قوى الغدر
جماهير
13
تحدي
السوريين
املوت
األسد
6
يريدو رحيلك اطلبنا
بشار األسد
هللا
6
إلى هللا ان يحمي
0
0
0
متل الشمس 0
نحنا رجالك
0
0
0
0
بشار
جدول رقم ( )4يبين املعلومات األساسية عن الدعوات التي تضمنتها أغاني السلطة.
ونالحظ في الجدول:
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 توجه أغاني السلطة دعواتها بصورة افتراضية إلى (الشعب السوري) ،وهي الجملة التي وردت غالبافي سياق (الشعب الذي يحب القائد) ،حيث إن  67دعوة من أصل  106وجهت إلى الشعب السوري،
وتضمنت الدعوات حب الوطن بمعدل تسعة وأربعين تكرارا في ثالث أغان  ،3\49منها  34تكرارا ورد في
أغنية واحدة ،بينما كان معدل الدعوات لحب القائد  ،5\18وهنا أيضا يتفوق حب القائد على حب الوطن
إذا ما طرحنا قيم األغنية ذات األربع والثالثين تكرارا.
 لكن هناك مخاطبون أخرون في الدعوات التي تطلقها أغاني السلطة ،الدعاء هلل أن يحمي أو ينصرأو غيرها من األدعية ،شكلت املرتبة الثالثة بين الدعوات األكثر تكرارا في أغاني السلطة ،فقد بلغ معدل
األدعية إلى هللا في أغاني السلطة  .3\16وقد تتضح الصورة أكثر بمعرفة أن تكرارات كلمة هللا باستخداماتها
املختلفة بلغت  ،6\42ما يعني أن صانعي خطاب أغاني السلطة يستخدمون الخطاب الديني ومفهوماته
بصورة متكررة ومتواترة بوصفه إحدى أدوات التأثير.
 في األغنية التي حققت ثاني أعلى رقم مشاهدات على يوتيوب ،وهي أغنية (يابو شامه) ،وجهتدعوات من نوع مختلف ،فهي موجهة للجيش وأفرع األمن التابعة للسلطة ،تدعوهم بشكل صريح لقصف
املدن والبلدات املنتفضة ،واستخدام األسلحة الكيماوية ضد تلك املناطق ،معدل الدعوة للقصف
والتدمير ومرادفاتها اللصيقة بلغ  ،1\9وهو ال يعد معدال مرتفعا ،لكن للمر دالالت أبعد ،كون األغنية
املذكورة سجلت خالل حفل على مسرح شعبي ،وانتشرت منه عبر وسائل التواصل االجتماعي ،محققة ثاني
أعلى معدل مشاهدات بين أغاني السلطة كلها ،من دون أن تمر عبر القنوات اإلعالمية الرسمية بخالف
األغاني األخرى معظمها في العينة الفرعية .وتعد األغنية تعبيرا عن الوجه املحلي للسلطة في سورية،
فبالنسبة إلى قطاع عريض من السوريين هذه السلطة تمثل اآللة العسكرية التي دمرت مدنهم وقراهم
وهجرتهم من دون رحمة.
 في الدرجة األخيرة تأتي الدعوات إلى الصبر والتغلب على الحزن والصمود ،وهي موجهة إلى (سوريةواألم) بمعدل  .1\5وعند هذا الحد يصعب إيجاد أنماط متكررة من الدعوات في أغاني السلطة ،وهي
باملجمل أغاني تحمل مضامين التمجيد والتعبئة أكثر من الحض املباشر على فعل ما.
 .3صورة الصراع وصور (النحن والخر) في أغاني السلطة
حاولنا في هذه الفقرة التعرف إلى مختلف األجوبة التي تقدمها أغاني السلطة عن أسئلة ماهية الصراع
وأطرافه ،بما في ذلك صور (النحن واالخر) .وقد حملت األغاني جميعها إجابة أو أكثر عن تلك األسئلة.
الجدول اآلتي يبين التصورات املتعددة ملاهية الصراع وأطرافه:
توصيف "اآلخر" صورة الصراع
توصيف "النحن"
تسلسل األغنية
الدفاع عن القائد
السوريون
والوطن
0
حيو سورية
1
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2

صباح الخير سورية

أبناء سورية

الخاين  +املحتل

3

ماليين السوريين

أبناء سورية

0

4

الشعب السوري

نحنا رجالك يا بشار
متل الشمس جبينك
أنصار القائد
عالي
أنصار القائد
يريدو رحيلك

0

5
6

0
0

7

نحنا رجالك بشار

رجال األسد

0

8

انا وياك يابو شامة

رجال األسد

الجيش الحر
0

مواجهة حتى النصر
املوعود
دفاع عن القائد
والوطن
دفاع عن القائد
والوطن
هجمة  +حصار
دفاع عن القائد
دفاع عن القائد
والوطن
الدفاع عن القائد
والوطن
معركة دفاع عن
الكرامة

رجال األسد
يا بشار متلك مين
9
املضحون في سبيل
دفاع عن الوطن
0
الوطن
يا تراب بالدي
10
جدول رقم ( )5يبين التصورات املتعددة ملاهية الصراع وأطرافه ضمن أغاني السلطة.

 في ما يتعلق بتوصيف (النحن) في أغاني السلطة نالحظ أن نحن تعني (السوريين ،أبناء سورية) في 0,4من األغاني ،بينما عنت (أنصار القائد ،رجال األسد) أو غيرها في  0,5من األغاني ،بينما بقيت أغنية
واحد حملت تصورا مبهما للنحن في سياقها القريب لـ (املضحون في سبيل الوطن) مع مرور رمز طائفي
تجسد في كلمة (علي) في سياق مخاطبة األغنية للطفال الذين فقدوا أباءهم في الصراع.
 املؤشر األبرز بالنسبة إلى أغاني السلطة هو غياب (اآلخر) عن تلك األغاني ،أغنيتان فقط من أصلعشر أغان حملتا تعبيرات عن صورة اآلخر أو الخصم الذي يخوض الصراع ضد السلطة ،إحداها تضمنت
تعبير (الخائن واملحتل) بصورة متالزمة ،وحددت األخرى خصما مباشرا هو (الجيش الحر) في إشارة إلى
مجموعات من الضباط والعناصر الذين انشقوا عن قوات النظام خالل السنوات األولى للصراع ،وكونوا
مجموعات عسكرية قاومت السلطة .بخالف ذلك لن يفهم املستمع إلى أغاني السلطة من هو (اآلخر)
املعادي لها ،ويبدو أن صانعي الخطاب فضلوا تجاهل توصيف (اآلخر) أو الحديث عنه بأي شكل ،ولو في
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سياق الذم والتجريم .وهي سمة تتشاركها أغاني السلطة مع أغاني حزب االتحاد الديمقراطي ،كما سيرد
الحقا وتحتمل تفسيرات عدة.
  0,5من األغاني وصفت الصراع بأنه (دفاع عن الوطن والقائد أو القائد والوطن) ،واملهم أنالكلمتين بقيتا متالزمتين في األغاني الخمس ،كما وردتا في أغنيتين بشكل منفصل ،إحداهما ذكرت الوطن
من دون القائد واألخرى فعلت العكس .وهذا الربط بين الكلمتين يؤكد وجود نزعة لدى صانعي الخطاب إلى
تثبيت ذلك االرتباط بين مدلوليهما في املخيال الجمعي للمتأثرين بتلك األغاني.
 وبصورة هامشية إن صح التعبير ،يوجد أغنية واحدة وصفت الصراع بأنه (دفاع عن الكرامة)،وأخرى قالت إنه (هجمة وحصار) ،لكن املشترك األكبر بين  0,9من أغاني السلطة هو أن ماهية الصراع هي
الدفاع عن ش يء ما في مواجهة هجوم من “اآلخر” املجهول في األغاني.
 .4التحليل املوسيقي ألغاني السلطة
يستند التحليل املوسيقي للغاني إلى ستة معطيات كما هو موضح في الجدول رقم ( ،)5واملالمح البارزة
في تحليل أغاني السلطة موسيقيا تظهر في الجدول اآلتي:
ت
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

اإليقاع
اللون الغنائي
األغنية
نحنا رجالك بشار شعبي جبلي -دبكة بلدي
شعبي جبلي  +دبكة بلدي
يا بشار
الخير
صباح
شعبي جبلي  +دبكة بلدي
سورية
شعبي جبلي  +دبكة بلدي
حيو سورية
نحنا رجالك يا
شعبي جبلي  +دبكة لف
بشار
شعبي جبلي +
مقتبس عن أغنية
لف
عراقية
يابو شامة
شعبي جبلي +
عن
مقتبس
البكائيات الشيعية بلدي
يريدوا رحيلك
وحدة
رومنس ي حزين
يا تراب بالدي
ماليين السوريين مارش عسكري
بلدي
بلدي
شبابي راقص
متل الشمس
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السرعة
سريع
متوسط

النغم
كرد
بيات

سريع
سريع

بيات
كرد

سريع

كرد

سريع

كرد

بطيء
بطيء
سريع
سريع

بيات
كرد
كرد
كرد

اآلالت املوسيقية
األكثر استخداما
أورغ  +ربابة  +ناي
أورغ  +ربابة  +ناي
أورغ  +ربابة  +ناي
أورغ  +ناي
أورغ  +ربابة  +ناي
 +مجوز
أورغ  +مجوز +

أورغ  +ربابة  +ناي

عود  +كمان
أورغ  +نحاسيات
زورنا  +كمنجات

جدول رقم ( )6يبين املعطيات التي تم على أساسها التحليل املوسيقي
 أبرز ما يمكن مالحظته في أغاني السلطة هو أن  0,7منها اتخذت اللون الغنائي الشعبي الجبلي ،وهولون غنائي قديم ،لكنه راج في سورية بعد عام  ،2000وارتبط في مخيلة السوريين بالساحل السوري ،حيث
تنحدر الطائفة العلوية التي ينتمي إليها بشار األسد أبرز رموز السلطة .وهذا االرتباط املتكرر بين األغاني
التي تمجد السلطة والثقافة املوسيقية املحلية للعلويين في سورية يظهر جانبا من البعد الطائفي في بنية
السلطة في سورية.
 تتسم هذه األغاني بإيقاعاتها الراقصة السريعة من مثل البلدي الذي تكرر في سبع أغان ،واللفالذي تكرر في أغنيتين .وترتبط هذه اإليقاعات بالدبكات الشعبية ،فهي أغاني فرحة وحماسية في معظمها.
 نغميا استخدمت أغاني السلطة مقامين وحيدين ،هما مقام (الكرد) الذي تكرر في  7أغان ،ومقام(البيات) الذي تكرر في  3أغان ،واألمر يتوافق مع شعبية املوسيقي التي تستلزم بساطة في األلحان والجمل
املوسيقية.
 من حيث اآلالت املوسيقية املستخدمة ،فقد تكررت اآلالت الشعبية كالربابة والناي والزورنا في 0,8من األغاني ،وهي غالبا ليست آالت حية بل يستعاض عنها باستخدام األورغ ،بينما لم يكن هناك سوى
أغنيتين وحيدتين لم تستخدما تلك اآلالت؛ واحدة منهم فقط استخدمت آالت موسيقية حية كالكمان
والعود.
لقد وظف منتجو أغاني السلطة التراث املوسيقي الشعبي بدرجة قصوى لبث خطابها املرتكز على
شخص "القائد املقاوم في وجه املؤامرة" من دون أن يذكر للمخاطبين من هو عدوهم املفترض .بذلك لعب
التراث الشعبي األقرب للناس واألكثر تأثيرا فيهم دور حصان طروادة في تمرير األفكار والقيم الى الثقافة
املحلية .من ناحية أخرى أغاني السلطة في معظمها ال تشكو هما أو تنادي بمظلومية ،بل على النقيض من
ذلك ،هي أغاني فرح ،تتغنى بأمجاد السلطة وانتصارها املنتظر.
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ا
ثانيا :األغاني الجهادية
 .1الكلمات املفتاحية في األغاني الجهادية
كما في تحليل أغاني السلطة ،سنبدأ بعرض الكلمات املفتاحية الخمس ،أي األكثر تكرارا في النمط
الغنائي كامال ،ولالطالع على التكرارات املفصلة في كل من األغاني الجهادية يرجى النظر في امللحقات (جدول
رقم  .)102لكننا سنكتفي هنا بعرض الجدول املختصر اآلتي:
التكرارات في كل
عدد األغاني التي وردت فيها
أغاني النمط
تسلسل الكلمة
8
73
 1املنايا  +القتال  +مرادفات
5
53
 2اباة  +املجد  +مرادفات
5
49
 3بكاء  +الم  +مرادفات
5
43
 4هللا  +ديني  +مرادفات
قادمون  +الويل كم +
4
63
 5مرادفات
جدول رقم ( )7يبين الكلمات املفتاحية الخمسة في عينة األغاني الجهادية
وحول الجدول نقدم املالحظات اآلتية:
 (القتال ،املوت ،الدماء) ومرادفات وفيرة لتلك الكلمات تكررت في  0,8من األغاني الجهادية ،وبلغتتكراراتها اإلجمالية  73تكرارا ،وهو األعلى ضمن النمط ،ما يجعل من (القتال) هو الكلمة املفتاحية األولى
في الخطاب الجهادي ،وقد حمل القتال وجهين مختلفين ،بحسب السياقات التي اتخذها في األغاني ،فهو
التضحية بالذات في سبيل قضية كبرى ،والعبور إلى الخلود ،في خمس من األغاني الثماني ،وهو أيضا قتل
اآلخرين األعداء الكثر لخدمة القضية الكبرى ،وهذا املعنى ورد في األغاني الثالث املتبقيات.
 الكلمة املفتاحية الثانية في األغاني الجهادية هي (املجد) ومرادفاتها القريبة كالعز ،األباة وغيرهما،حيث تكررت هذه الكلمات في شكل صريح بمعدل  ،5\53وهو معدل يعكس درجة اهتمام صانعي خطاب
األغاني الجهادية بتمجيد املقاتلين (املجاهدين) بالدرجة الكبرى ،و(املؤمنين) املنخرطين بصورة ما في العمل
الجهادي بدرجة أقل.
 بالوصول إلى الكلمة املفتاحية الثالثة يبدو أن الجهاديين هم األكثر حزنا بين املتصارعين في سورية،فقد وردت كلمات (بكاء ،عذاب ،ألم) ومرادفاتها بمعدل  ،5\49واستخدمت الكلمات في سياقات تراجيدية
مثل (دمع الثكالى ،دموع اإلخوة ،ألم مجيد وغيرها).
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 جاءت الكلمات املعبرة عن املقدسات الدينية اإلسالمية مثل (هللا ،الدين ،ربي) ومرادفاتها ،في موقعالكلمة املفتاحية الرابعة ،وبلغ معدلها  ،5\43وهو معدل مرتفع بالطبع ،لكن يبقى امللفت هو ورودها في
املرتبة الرابعة.
 التهديد بالقتل والويل والتدمير سمة نمطية في خطاب األغاني الجهادية ،وقد تكررت الكلماتالدالة على التهديد بالعنف بمعدل مرتفع بلغ  ،4\63منها  35تكرارا في أغنية واحدة فقط .وقد تضمن
قاموس األغاني الجهادية ألفاظا وفيرة مثل (يسحق ،يمحق ،يدحر ،يبيد ،يصعق ،يفني).
يمكن القول إن األغاني الجهادية هي األكثر تضمنا للعنف من بين األنماط الغنائية املدروسة حيث إن
الكلمات الدالة على املوت أو القتل شكلت القيمة املركزية في هذا الخطاب ،بينما تأتي الرموز الدالة على
القيم الدينية في املرتبة الرابعة بعد قيم املجد واإلباء التي وجهت بصورة أساس إلى "املجاهدين" ،وكذلك
قيم املظلومية والكلمات الدالة على الحزن واأللم.
 .2دعوات األغاني الجهادية
لم تخل أي من األغاني الجهادية التي درست ضمن عينة البحث من دعوة واحدة على األقل ،بذلك تكون
األغاني الجهادية هي األكثر تصديرا للدعوات إلى الجمهور من بين األنماط الغنائية األربع .والجدول اآلتي
يوضح الدعوات األكثر تواترا في تلك األغاني:
من

ت
1
2
3
4
5
6
7
8

املستهدف
الدعوة
تكرار املدعو
الدعوات
األغنية
دعوة إلى الجهاد  14املسلمون
الطغاة  +الغزاة +
صليل الصوارم
دعوة إلى الجهاد  10الشباب املسلم اليهود  +الصليبيين
سلكت طريقي
البغاة  +الكفار +
الشباب املسلم األوغاد
6
الجهاد
جلجلت
العبيد  +األفاعي +
الظالم
األخ املسلم
الكفاح والجهاد 9
أخي أنت حر
املسلمون
كتائب اإلسالم
2
دعوة للثأر
الويل لكم
الغاصبون  +كفر
+
هللا
الصمود والنصر 8
جحافل اإلسالم
النساء واألطفال
املعذبين
هللا
إلى هللا أن يواس ي 3
هزتني
قاتل األطفال +
إلى هللا ان يحمي
الباطل
هللا
7
أبكي على شام الهوى وينصر
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النصر

انتظار
األخ املسلم
5
املوعود
أخي سوف تبكي
9
 12عصبة األسد
ارحلوا
قالوا إنها وعد
10
جدول رقم ( )8يبين الدعوات التي وردت في األغاني الجهادية.

0
0

ويمكن إبداء املالحظات اآلتية حول الجدول:
 أكثر الدعوات املرصودة كانت موجهة إلى املسلمين السنة الذكور وبشكل بارز إلى الشباب منهم،تدعوهم إلى (الجهاد) مستخدمة كلمات مثل هبوا ،اقبلوا ،انفروا ..الخ ،وقد تكررت الدعوات للجهاد
دعوات صريحة  46مرة في  0,6من األغاني.
 بالدرجة الثانية تكررت األدعية إلى هللا  18مرة في  3أغان فقط ،اثنان منها في سياق الدعوة إلىتثبيت الصمود وتحقيق النصر ،واألخيرة تدعو هللا أن يواس ي املظلومين .وهو باملناسبة معدل يكاد يساوي
معدل األدعية إلى هللا في أغاني السلطة.
 بينما توجهت األغنية األخيرة إلى (عصبة األسد) ،وتكررت  12مرة ،داعية إياها إلى الرحيل وهجرةالديار .وبخالف ما ذكر لم تتضمن عينة األغاني الجهادية أي أنماط متكررة أخرى من الدعوات.
 .3صورة الصراع و(النحن والخر) في األغاني الجهادية
تحمل األغاني الجهادية تصورات واضحة ومتماسكة حول ماهية الصراع الذي تخوضه في سورية ،وقد
رصدت في األغاني الجهادية جميعها تقريبا أنماط مكتملة من األجوبة عن أسئلة من نحن؟ ومن اآلخر؟ وما
طبيعة الصراع؟ ،وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي:
توصيف “اآلخر”
صورة الصراع توصيف "النحن"
األغنية
ت
الطغاة  +البغاة +
األباة  +املجاهدون
الغزاة +
صليل الصوارم حرب دينية
1
مسلمون
يهود  +صليبيين
حرب دينية
سلكت طريقي
2
أحفاد عمر  +األحرار  +جيش يهود  +حزب هللا +
مجوس
محمد
حرب دينية
الويل لكم
3
الكفر +
أحرار  +حجافل اإلسالم
جحافل اإلسالم حرب دينية
4
سنة  +مسلمون  +مهتدون  +العبيد  +الظالم +
مكافحون
االفاعي
حرب دينية
أخي أنت حر
5
مسلمون  +اشبال الفاتحين  +كفار  +ظغاة +
باغين  +أوغاد
آساد
حرب دينية
جلجلت
6
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ضد

اليقين
جنود  +فرسان النهار
الزيف
قالو إنها وعد
7
النور
ضد
املؤمنون  +املهتدون
أخي سوف تبكي الظالم
8
تعرض للظلم املظلومون  +املقيدون
هزتني
9
تعرض للظلم مظلوم  +مناضل  +مؤمنين
أبكي على شام
10
جدول رقم ( )9يبين صور الصراع والنحن واآلخر في األغاني الجهادية

عصبة األسد +
عصبة الشر
الظالم  +الظلم +
0
قاتل +

 صورة الصراع هي حرب دينية بالنسبة إلى ـست من األغاني الجهادية العشر في العينة ،وإن كانتالسياقات اللغوية في تلك األغاني كلها تشير إلى هذا املعنى بصورة مستمرة إال أن األغاني الست هذه قد
ذكرت كلمة الجهاد في سبيل هللا أو الدين أو مرادفاتها بصورة صريحة .إضافة إلى ذلك ورد في أغنيتين
تصوير الصراع بمعنى مقارب هو (صراع اليقين ضد الزيف) أو (النور ضد الظالم) ،لكن األغنيتين األخيرتين
قد صورتا الصراع من زاوية مختلفة بأنه (تعرض للظلم).
 صور (النحن) في األغاني الجهادية تتداخل مع صور التمجيد الكثير ،ويمكن استخراج ثالث صورللنحن كانت األكثر تكرارا في الخطاب الجهادي ،أولها (املسلمون) ،وقد وردت الكلمة ومرادفاتها مثل
(املؤمنين ،املهتدين وغيرها) في ست أغان بصورة متكررة ،أما بالدرجة الثانية فالنحن تجسدت في صور
التمجيد والتبجيل في كلمات مثل (أباة ،أحرار ،أشبال الفاتحين ،آساد وغيرها) في إشارة إلى املقاتلين ،وقد
تكررت هذه التوصيفات في خمس أغان بصورة صريحة ومتكررة .أما صورة النحن األخيرة التي صدرتها
عينة األغاني الجهادية ،فكانت صور مظلومية الذات ،وتجسدت في كلمات مثل (مظلومون ،مستضعفون،
مقيدون وغيرها) ،وقد وردت في أربع أغان بصورة صريحة ومتكررة.
 بخالف أغاني السلطة تواظب األغاني الجهادية على ذكر خصومها في الصراع بشكل متكرر،ويستخدم صانعو الخطاب هنا طيفا واسعا من الكلمات الدالة على (اآلخر) /العدو ،منها :الطغاة ،البغاة،
يهود ،صليبيون ،كفار ،مجوس ،أفاعي ...والقائمة تطول حيث تلك كانت صور اآلخر في  0,6أغنية تصف
أعداء مجردين ،وباملقابل ،فإن األعداء املشخصين في سياق الصراع في سورية لم يذكروا إال في أغنيتين
فقط؛ األولى وصفت (عصبة األسد) ،واألخرى (حزب الالت) .وذلك يشير إلى أن صراع الجهاديين في سورية
ليس صراعا سوريا باملعنى الوطني للكلمة ،فهم يخوضون حربا عابرة لحدود الدول ،وسورية بالنسبة إليهم
هي امتداد ملعارك أخرى في أماكن أخرى من املنطقة والعالم.
 -1التحليل املوسيقي لألغاني الجهادية:

28

تختلف األغاني الجهادية عن باقي األغاني املدروسة في هذا البحث في ملمحين أساسيين ،فنادرا ما
تستخدم اآلالت املوسيقية في هذه األغاني ،وكذلك لم تمر أي أصوات نسائية في عينة األغاني الجهادية،
وذلك بسبب فتاوى دينية متشددة تحرم العزف واالستماع إلى اآلالت املوسيقية أو إلى األصوات النسائية،
لذلك يعتمد التوزيع املوسيقي للغاني بالدرجة األولى على األصوات البشرية والكورال واملؤثرات الصوتية
لصنع التناغم في بناءها املوسيقي .والجدول التالي يعرض املالمح املوسيقية للغاني الجهادية املدروسة في
البحث:
اآلالت املوسيقية
السرعة النغم
اللون الغنائي اإليقاع
ت األغنية
كورال و مؤثرات صوتية
سريع نهوند
هيوا
إنشاد ديني
 1جلجلت
كورال و مؤثرات صوتية
سريع نهوند
هيوا
إنشاد ديني
 2جحافل اإلسالم
كورال و مؤثرات صوتية
سريع نهوند
هيوا
إنشاد ديني
 3قالوا إنها وعد
دوسري
كورال و مؤثرات صوتية
سريع بيات
إنشاد ديني
 4صليل الصوارم
كورال و مؤثرات صوتية
متوسط نهوند
بلدي
إنشاد ديني
 5الويل لكم
كورال و مؤثرات صوتية
بطيء كرد
شفتتلي
إنشاد ديني
 6هزتني
عود ومؤثرات صوتية
بطيء كرد
وحدة
 7أبكي على شام الهوى إنشاد ديني
كورال و مؤثرات صوتية
متوسط كرد
فوكس
إنشاد ديني
 8أخي سوف تبكي
كورال و مؤثرات صوتية
متوسط كرد
فوكس
إنشاد ديني
 9أخي أنت حر
متوسط كرد  +نهوند كورال و مؤثرات صوتية
فوكس
إنشاد ديني
 10سلكت طريقي
جدول رقم ( )10يعرض اللون املوسيقي واإليقاع واملقام في األغاني الجهادية
أبرز ما يمكن مالحظته في الجدول:
 ثمة حضور الفت لإليقاعات الخليجية والعراقية في األغاني الجهادية ،وعلى الرغم من أنه ال توجدآالت إيقاعية في تسجيالت األغاني إال أنه يمكن فهم البنية اإليقاعية في األغنية استنادا إلى حركة اللحن
وكلمات األغاني .وتبين أن  0,4من األغاني الجهادية ركبت على إيقاعات مثل إيقاع "الهيوا" العراقي ،وأيضا
إيقاع "الدوسري" الخليجي وفروعهما .وهي إيقاعات غريبة عن التراث املوسيقي لبالد الشام وسورية ضمنا.
والحضور الالفت لهذه اإليقاعات في األغاني الجهادية يمكن ربطه بدخول آالف الجهاديين من العراق
والخليج ودول أخرى كثيرة إلى سورية ،محملين بالثقافة الجهادية وبثقافات مجتمعاتهم األصلية .ومن هؤالء
من كان لهم بصمة في صناعة الخطاب الجهادي املنتشر في سورية اليوم.
 من األغاني الست املتبقية كانت هناك  0,3استخدمت إيقاعات دارجة في بالد الشام ومصر مثلإيقاعات "البلدي ،الشفتتلي والوحدة" وهي من اإليقاعات األكثر استخداما في سورية .أما البقية  0,3فقد
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ركبت على إيقاع (فوكس) ،وهو من أبسط اإليقاعات ،ويتصف بطابع رتيب أقرب إلى موسيقى املارش
العسكري.
 املقامان املوسيقيان األكثر تفضيال لدى الجهاديين هما مقاما "النهوند والكرد" ،بحسب ما تظهرالعينة ،وقد شكال نسبة  0,9من األغاني .يميل هذان املقامان ،وبعضهم يعدهما مقاما واحدا ،إلى الحزن،
لكنه ذلك النوع املتعالي من الحزن املختلف عن األغاني الحزينة في املوسيقى الشعبية السورية التي غالبا
ما تلحن على مقامي (الصبا والحجاز) .وكذلك يظهر ذلك الحزن في سرعات إيقاعات األغاني ،فكانت ست
أغان من أصل عشر ذات إيقاع بطيء أو متوسط ،كما هو مالحظ في الجدول أعاله.
 أغنية وحيدة من بين األغاني الجهادية لحنت على مقام (البيات) ،وهو مقام شرقي قليل االستخدامفي األغاني الجهادية ،لعل ذلك بسبب طابعه الطربي والشعبي في آن معا .وهو مستخدم بكثرة في سورية،
ونسبة كبيرة من األغاني التراثية السورية لحنت على هذا مقام.
لقد بنت األغاني الجهادية خطابها على حامل أساس يمكن وصفه باملظلومية اإلسالمية السنية ،وهي
تحتل منزلة مهمة في الخطاب الجهادي ،كونها تعد مبررا داخليا ملحتوى الكراهية والعنف املرتفع في خطاب
تلك األغاني ،إنه مزيج من الحزن والغضب يتجسد في الكلمات والصور األدبية القاسية التي حملتها األغاني
الجهادية ،وفي املقامات املوسيقية الحزينة املستخدمة ،وكذلك في السرعات اإليقاعية املتوسطة والبطيئة
في األغاني معظمها وغيرها.
ا
ثالثا :أغاني حزب اًلتحاد الديمقراطي
يمكن عد حزب االتحاد الديمقراطي ،ومن قبله املنظمة األم حزب العمال الكردستاني ،من الحركات
السياسية الكردية األكثر استخداما للغاني في التأثير في املجتمع الكردي وحشده ،وفي سورية أنتج الحزب
عشرات األغاني ،وربما املئات منذ آذار  ،2011معظمها مستلهم من التراث الكردي من ناحية اللحن
واإليقاع .وثمة سمة تميز أغاني حزب االتحاد ،كونه ينتج أغان بلغات عدة ،بالكردية والعربية والسريانية
ولغات أجنبية أخرى .لكن تبقى األغلبية الساحقة من األغاني بالكردية ،وعلى ذلك جاءت العينة الفرعية
ألغاني الحزب كلها باللغة الكردية ،ألن األغاني باللغات األخرى لم تحقق الحد األدنى املقبول من االنتشار
بداللة املشاهدات والترجيحات .لذلك يمكن تلمس تغييرات في مالمح خطاب أغاني الحزب بتغير اللغة
والقومية املستهدفة ،لكن األهم في نظر البحث هو األغاني األوسع انتشارا ،واألكثر تأثيرا ،وهي األغاني باللغة
الكردية .ونعرض أبرز مالمح ذاك الخطاب في الفقرات اآلتية:
 .1الكلمات املفتاحية في أغاني حزب اًلتحاد الديمقراطي
الجدول اآلتي يبين الكلمات الخمس األكثر تكرارا في أغاني حزب االتحاد الديمقراطي أو الكلمات
املفتاحية ،ويمكن معاينة التكرارات املفصلة لكل أغنية على حدة بمراجعة امللحقات (جدول رقم )103
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التكرارات في أغاني عدد األغاني التي
وردت فيها
النمط كلها

الكلمة
ت
وحدات حماية الشعب –-YPG
8
141
YPJومرادفاتها
1
أبطال  +أسود  +مديح للمقاتلين
8
111
وللكرد
2
الحلم يتحقق  +النور سيبزغ +
7
102
قادمون ومرادفات
3
7
72
الكرد  +الشعب الكردي ومرادفات
4
7
62
الثورة ،االنتفاضة ،ومرادفاتها
5
جدول رقم ( )11يبين الكلمات املفتاحية الخمس في أغاني حزب االتحاد الديمقراطي

 الكلمة املفتاحية األولى في عينة أغاني حزب االتحاد هي وحدات حماية الشعب ،واختصارها ،YPGووحدات حماية املرأة واختصارها  ،YPJوهي القوة املسلحة التابعة للحزب ،وتكررت  141مرة في ثماني أغان
( ،)8\141وهو معدل التكرارات األعلى بين كل الكلمات املفتاحية لكامل عينة البحث .وبذلك تعد هذه
القوة املسلحة القيمة املركزية في منظومة الحزب األيديولوجية في سورية.
 بالدرجة الثانية تكررت كلمات املديح والتمجيد مثل (أبطال ،أسود ،شجعان) ومرادفاتها بمعدل ،8\111وقد توجه املديح أوال للمقاتلين وثانيا للشعب الكردي .وكما كان الحال مع أغاني السلطة ،هذه
ايضا تعزز مكانة الكلمة املفتاحية األولى.
 كلمات الحلم يتحقق ومرادفاتها مثل (النور يبزغ ،قادمون ،الحرية قادمة وغيرها) تكررت في سبعةأغاني بمعدل  102مرة ،ما يجعل منها الكلمة املفتاحية الثالثة في أغاني الحزب .وتعكس هذه الكلمة جانبا
من عقيدة الحزب الواثق من انتصاره ومن قدرته على تحقيق "الحلم الكردي" الذي طال انتظاره ،بحسب
ما تؤكد أكثر الكلمة املفتاحية التالية.
 اإلشارة إلى الكرد والشعب الكردي جاءت في الدرجة الرابعة بمعدل  ،7\72وقد وردت بصورمختلفة من خالل ذكر أسماء أجزاء كردستان األربعة ،كما في أدبيات الحزب ،أو بذكر أسماء مناطق كردية
في إشارة إلى سكانها .أما كلمة (الشعوب) باملعنى الواسع للكلمة تكررت بمعدل  ،2\14لكن كلمة (سورية)
مثال لم ترد نهائيا في أي من مفردات عينة أغاني الحزب.
 الكلمة املفتاحية الخامسة واملتكررة بمعدل  7\62كانت كلمة االنتفاضة ومرادفاتها مثل (ثورة،انتفاضة وغيرها) ،ووردت الكلمة دائما في سياق وصف ما يقوم به الحزب في سورية (فهي ثورة كردستان
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وهي ثورة الشعوب الطامحة للحرية وغيرها) والثورة املقصودة هنا هي "ثورة روجافا" 4التي يزعمها ويتزعمها
حزب االتحاد ،وليست الثورة السورية التي لم ترد أي إشارات لها في سياق أغاني الحزب.
 .2دعوات أغاني حزب اًلتحاد الديمقراطي
ثماني أغان من أصل عشر من أغاني حزب االتحاد الديمقراطي في عينة البحث تضمنت دعوات
صريحة ،والجدول اآلتي يعرض تفاصيل تلك الدعوات:
املستهدف من الدعوة
املدعو
تكرار
الدعوات
ت األغنية
الدولة التركية
الشباب والشابات الكرد
9
 1دستانا افسانه دعوة
 +اكراد تركيا
لاللتحاق
الظاملون
الشباب الكردي
4
 2روج روجامه دعوة
لاللتحاق
0
الكرد
13
دعوة
 3اوازك تي
للمساندة
0
الكرد
10
 4بيروزبه يبكه دعوة
للمساندة
هات
0
الشعوب
10
دعوة
 5وا دبزينه
لاللتحاق
0
الشباب والفتيات الكرد
8
حيو YPG
 6وايه هاتن
0
الكرد
12
 7شورشا واش و تحيا YPG
كاني
0
الشهيد
4
دعوة
 8وا شهيد
لالطمئنان
0
0
0
0
 9داللي
0
0
0
0
 10بيريتان
جدول رقم ( )12يبين الدعوات األكثر تكرارا في أغاني حزب االتحاد الديمقراطي
 الدعوة لاللتحاق بالحزب أو مساندته اتخذت الصدارة ووردت في خمس أغان من أصل ثمانتضمنت دعوات في العينة الفرعية .تكررت الدعوة  36مرة باملجمل ( ،)5\36وقسمت بحسب الجهة
 4روجافا تعني الغرب في اللغة الكردية ،وهي اختصار لعبارة غرب كردستان في إشارة إلى المناطق ذات الغالبية الكردية في سورية او كردستان
سورية كما تسمى في أدبيات بعض األحزاب الكردية ،وتقع تلك المنطقة في شمال وشمال شرق سورية متوزعة على محافظتي الحسكة وحلب
وفق التقسي م اإلداري لسورية وتضم مدن اهمها القامشلي وعفرين وكوباني .خالل األعوام األولى للثورة في سورية سيطر الحزب تدريجيًّا على
مناطق "روجافا" معظمها ،وأعلن إدارته الذاتية من طرف واحد في آذار .2014
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املدعوة على الشبان والشابات الكرد في أغنيتين ،وأيضا الشعب الكردي في روجافا وفي تركيا في أغنيتين،
إضافة إلى أغنية أخيرة وجهت دعوتها إلى شعوب العالم املناصرة للحرية.
 الدعوة الثانية األكثر تكرارا بمعدل  2\20كانت الدعوة إلى تحية وحدات حماية الشعب  ،ypgوقدوجهت الدعوة إلى الشبان والشابات الكرد في أغنية وإلى الشعب الكردي في األخرى.
 أخيرا كانت هناك دعوة إلى (الشهيد) ،والكلمة وردت في سياق اإلشارة إلى القتلى من مقاتلي الحزب،وتدعوه إلى االطمئنان أن (الرفاق) سوف يكملون الطريق .خالف ذلك خلت األغنيتان األخيرتان من أي
إشارات دعوات صريحة.
 بالنظر إلى عمود املخاطبين في الدعوات نالحظ أن ست أغان من أصل األغاني الثماني التي تضمنتدعوات صريحة وجهت إلى الكرد في سورية وتركيا ،وواحدة إلى الشهيد في سبيل كردستان ،أما األخيرة
فخاطبت شعوب العالم .هو ما يعكس النزعة األممية لدى الحزب إلى جانب النزعة القومية العابرة للحدود
إلى ميدان الصراع التركي.
 .3صورة الصراع و(النحن واًلخر) في أغاني حزب اًلتحاد الديمقراطي
تظهر أغاني الحزب درجة عالية من تماسك الخطاب في ما يتعلق بصور النحن واآلخر والصراع ،وهو
ما يمكن مالحظته بوضوح في سياق الجدول التالي:
توصيف "النحن" توصيف “اآلخر”
صورة الصراع
ت األغنية
كفاح مسلح في سبيل الحلم
0
شعب روجافا
الكردي
 1دستانا افسانه
0
الشعب الكردي
كفاح مسلح في سبيل الحلم
 2وا شهيد
0
شعب روجافا
كفاح مسلح في سبيل الحلم
 3روج روجا مه
0
شعب روجافا
 4اوازك تي جه روجافا ثورة كرستان
العدو
الشعب الكردي
ثورة كردستان
 5داللي
0
شعب روجافا
 6شورشا واش و كاني ثورة كردية
0
شعب روجافا
ثورة حرية الشعوب
 7وا دبزينه
0
الشعب الكردي
نضال الشعوب
 8بيريتان
كفاح مسلح في سبيل حرية شعوب
0
الشعب الكردي
العالم
 9وايه هاتن
األعداء
شعب روجافا
حماية الشعب
 10بيروزبه يبكه هات
جدول رقم ( )13يبين صور الصراع والنحن واالخرين في أغاني منظومة حزب االتحاد الديمقراطي.
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 أبرز ما يمكن مالحظته في أغاني الحزب هو أن صورة (النحن) كانت (شعب روجافا) في  0,6مناألغاني ،بينما كانت (الكرد) أو الشعب الكردي في الحاالت  0,4املتبقية .ولم تتم اإلشارة إلى سورية أو
الشعب السوري كـ (نحن) في أي من تلك األغاني .وهو ما يعكس بعدين في هوية الحزب؛ أولهما البعد القومي
الكردي ،وثانيهما البعد األممي الذي يصور الحزب حامال لحل سياس ي لشعوب املنطقة كلها "وشعوب العالم
املناضلة في سبيل الحرية".
 املالحظة البارزة الثانية وكما كان الحال مع أغاني السلطة ،هو غياب صورة (اآلخر) أو الخصومالذين يخوض الحزب الصراع ضدهم 0,8 ،من األغاني العشر لم تذكر من هم (اآلخرون) مطلقا ،بينما
اكتفت أغنيتان بوصفهم بالعدو فقط .وهو ما يعكس ميال لدى صانعي الخطاب إلى تجاهل توصيف اآلخر.
 في ما يخص صورة الصراع في سورية ،نالحظ صورا عدة ومتقاربة 0,3 ،من األغاني وصفت الصراعبأنه (كفاح مسلح في سبيل الحلم الكردي) ،وكذلك  0,3وصفت الصراع بأنه (ثورة كردية أو ثورة
كردستان) ،في حين كان هناك  0,3أخرى صورت الصراع بأنه (ثورة الشعوب ،كفاح في سبيل حرية شعوب
العالم) .وفي الدرجة األخيرة كان هناك أغنية واحدة صورت الصراع انه ألجل (حماية للشعب) .وهنا أيضا
يظهر بعدا الهوية في خطاب الحزب القومي واألممي ،ويغيب البعد الوطني السوري.
 .4التحليل املوسيقي ألغاني حزب اًلتحاد الديمقراطي
أغاني حزب االتحاد معظمها مستلهم من التراث الكردي الجبلي من حيث البنية اللحنية واملقامات
املستخدمة ،واألمر ذاته في اإليقاعات ،وغالبا ما تنتج هذه األغاني من قبل فرق موسيقية مناصرة للحزب،
ال فنانين أفراد ،والجدول اآلتي يعطي صورة مختصرة عن البنية املوسيقية في تلك األغاني:
األكثر
املوسيقية
اآلالت
اإليقاع السرعة النغم استخداما
اللون املوسيقي
ت األغنية
بيات زورنا ،طنبور ،ناي
سريع
لف
شعبي كردي
we dibizene 1
Roj Roja me
بيات طنبور ،زورنا ،ناي
سريع
لف
شعبي كردي
Kurdaye 2
نهوند
مرصع زورنا ،طنبور ،كمان،
سريع
لف
شعبي كردي
Bji bje ypg 3
بيات زورنا ،طنبور،
سريع
لف
 Pîroz bê YPG hat 4شعبي كردي
بيات طنبور
سريع
لف
شعبي كردي
Awazek Te 5
 destana Efsanewi 6مارش عسكري
بيات طنبور ،كمنجات
سريع
لف
مارش عسكري
فوكس متوسط بيات طنبور ،كمنجات،
wa sehid 7
Waye
Hatin
 Şervanên Şoreşê 8مارش عسكري
عجم زورنا ،طنبور،
فوكس سريع
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حجاز دودوك ،كمنجات
بطيء
لف
كردي حديث
Delalê 9
كرد طنبور ،فلوت
جيرك سريع
كردي حديث
beretan 10
جدول رقم ( )14يوضح النوع املوسيقي والنغم واإليقاع في أغاني حزب االتحاد الديمقراطي.
 األغاني معظمها في العينة الفرعية ( )0,9اتسمت بالسرعة ،وركبت على إيقاعي (لف) أو (فوكس)من مقياس ( )4\2الراقص .وبصورة خاصة فإن إيقاع اللف الذي تكرر في سبع أغاني هو من اإليقاعات
األكثر استخداما في املوسيقى التراثية الكردية ،والرقصات الكردية معظمها تعتمد هذا اإليقاع.
 مثلما لم تخرج أغاني الحزب عن التراث الشعبي الكردي إيقاعيا ،كذلك لم تفعل من حيث البنيةاللحنية واملقامية ،فاألغاني معظمها ( )0,8اتخذت قوالب لحنية قريبة من ألحان تراثية كردية على املقامات
األكثر استخداما كرديا كالبيات والحجاز والنهوند.
 لقد تكرر اللون الشعبي الكردي في أغاني الحزب بمقدار  0,5حيث استخدمت آالت شعبية بصورةأساس مثل (الزورنا :آلة نفخيه صغيرة الحجم ذات صوت حاد وقوي) و(الطنبور :آلة وترية ذات زند طويل
تشبه إلى حد كبير الة البزق مع اختالف في عدد وترتيب األوتار) .بينما استخدم أسلوب املارش العسكري في
 0,3أغاني حيث استخدمت آلة الطنبور إلى جانب الكمنجات أو آلة اخرى .وأخيرا كانت ثمة أغنيتان من
اللون الكردي الحديث الذي يعبر عن جيل جديد من منتجي األغاني املتأثرين باملوسيقى الغربية،
ويستخدمون آالت موسيقية طورها الغرب مثل (الفلوت) و(الدودوك أو القرنيطة كما تسمى محليا)
وغيرها.
ختاما لهذه الفقرة يمكن اإلشارة إلى سمة أخيرة طبعت أغاني حزب االتحاد الديمقراطي ذي الجذور
الفلسفية االشتراكية ،وهي صعوبة اللغة التي تستخدمها تلك األغاني التي تضمنت عددا من املفهومات
املجردة والغامضة في بعض األحيان ،وال سيما أن أغاني الحزب تستخدم لغة كردية بليغة تختلف عن لغة
الشارع الكردي في سورية التي تضم الكثير من الكلمات العربية ،وذلك يتوافق مع الدور الذي يعطيه الحزب
لنفسه بوصفه حركة تنويرية تحمل فلسفة القائد (أبو) ،وهو لقب زعيم حزب العمال الكردستاني عبد
هللا أوجالن ،الذي يملك مفاتيح حل أزمة الشرق األوسط وأزمات الشعوب املضطهدة في العالم كله،
بحسب خطاب الحزب.
ر ا
ابعا :األغاني الثورية
الفارق التكويني بين األغاني الثورية وباقي األنماط الغنائية السابقة هو أن األغاني الثورية في معظمها
لم تؤلف من قبل موسيقيين محترفين بل تطورت من هتافات التظاهرات السلمية خالل السنوات األولى
من الثورة ،واتصفت بطابع محلي متأثرة بسمات املوسيقى الدارجة في كل منطقة نشأت فيها .ويمكن تبين
ذلك أكثر من خالل الفقرات اآلتية:
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 .1الكلمات املفتاحية الخمسة في األغاني الثورية
كانت عملية استخراج الكلمات املفتاحية من األغاني الثورية هي األصعب من بين األنماط الغنائية
األربعة ،وذلك لعدم وضوح تواتر الكلمات بالدرجة نفسها ،كما في األنماط األخرى ،وهو أمر متعلق بتماسك
الخطاب ،مثل ما يتضح أكثر في الجدول اآلتي:
التكرارات في كل عدد األغاني التي
وردت فيها
أغاني النمط
الكلمة
ت
6
77
أسماء املناطق املنتفضة
1
5
84
قتلونا  +اآلمنا  +ألفاظ املظلومية
2
5
52
سورية  +الوطن
3
4
59
كرامة  +شجاعة  +مرادفات
4
بيت األسد  +خائن  +سباب +
4
57
مرادفات
5
جدول رقم ( )15يبين الكلمات الخمسة األكثر تكرارا في األغاني الثورية
 أسماء املناطق التي انتفضت ضد السلطة في سورية عام  ،2011بمثل درعا وحمص وبانياسوحماة ودير الزور وغيرها ،شكلت الكلمة املفتاحية األولى في األغاني الثورية ،وقد تكررت بمعدل ،6\77
وهو أعلى تكرار يتحقق في عينة األغاني الثورية .تعبر هذه النتيجة عن سمة رئيسة في خطاب أغاني الثورة
السورية ،وهي املحلية ،فالحراك املناهض للسلطة في أحد جوانبه كان حراك مجتمعات محلية متفرقة في
وجه سلطة مركزية .وهذا البروز ألسماء املناطق املنتفضة في كلمة مفتاحية أولى في األغاني الثورية يجسد
نوعا من التضامن تطور بين تلك املجتمعات املحلية املتفرقة.
 بالدرجة الثانية كانت الكلمات الدالة على املظلومية هي األكثر تكرارا في األغاني الثورية ،مثل(ضربونا ،قصفونا ،يقتل شعبه) وغيرها من املرادفات ،حيث تكررت بمعدل  .4\84وكما تشكل املظلومية
نقطة تقاطع بين خطاب األغاني الجهادية واألغاني الثورية ،فإنها أدت الدور الوظيفي نفسه في تبرير
مضامين عنف تجلت في أغنيتين من العينة الفرعية للغاني الثورية.
 سورية أو الوطن ومرادفات لصيقة كانت الكلمة املفتاحية الثالثة في األغاني الثورية حيث تكررتبشكل صريح بمعدل  ،5\52إي ذكرت في نصف أغاني العينة الفرعية.
 أخيرا كانت الكلمات املعبرة عن املديح والتمجيد للثوار والجيش الحر التي تكررت بمعدل  4\59فيمقابل الكلمات املعبرة عن ذم شخص بشار األسد رئيس النظام السوري وعائلته بأوصاف مثل (الخائن،
القاتل ،الخسيس) وغيرها والتي تكررت بمعدل .4\57
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 .2الدعوات في األغاني الثورية
سبعة من أصل عشر من األغاني الثورية تضمنت دعوات صريحة ،والجدول التالي يبين طبيعة تلك
الدعوات وملن توجهت:
املستهدف من الدعوى
تكرارات املدعو
الدعوات
األغنية
ت
مناطق سورية
النظام السوري
املنتفضة
دعوة للثورة 20
جنة جنة
1
املناطق
0
املنتفضة
19
حيوا
سكابا
2
ال تبكي +
0
األم
16
طالع أتظاهر زغردي
3
أطفال سورية النظام السوري
4
ياسمين الشام ال تهتم
4
الجيش الحر سورية
احمي بلدي 4
جبينك عالي
5
قادة الجيش
الحر والفصائل بيت األسد
اقطع روسهم 15
بندوسهم
6
بشار
هللا
2
انصرنا
7
النظام السوري
هللا
2
ربي يشفيه
حرام عليه
0
0
0
0
يا حيف
8
0
0
0
0
يا إيراني
9
0
0
0
0
أنت الحرة
10
جدول رقم ( )16يبين الدعوات التي تكررت في األغاني الثورية
 تنوعت الدعوات في األغاني الثورية تنوعا الفتا ،ولم يكن هناك اتجاه عام طاغ ،كما هو األمر فيباقي األنماط الغنائية .وكما هو مالحظ في الجدول ،فإن الدعوات للثورة أو لتحية املناطق املنتفضة قد
تكررت  39مرة في أغنيتين ( ،)2\39وذلك كان أعلى معدل تكرارات في العينة الفرعية ،تالها الدعوات
ملقاومة الحزن في كلمات مثل (ال تبكي ،ال تهتم) ومرادفاتها التي تكررت بمعدل  .2\20وأيضا تكررت
الدعوات إلى هللا بالقول (اشف ،انصر) في أغنيتين بمقدار  4مرات.
 في إحدى األغاني تكررت دعوة (اقطع رؤوسهم) موجهة إلى أحد قادة الجيش الحر وقادة منالفصائل اإلسالمية ضد بيت األسد ،وتكررت  15مرة .وعلى الرغم من أنها أغنية وحيدة لكن حجم
التكرارات يجعل من الدعوة جزءا من خطاب األغاني الثورية.
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 وجهت األغاني الثورية دعواتها إلى املناطق املنتفضة في أغنيتين ،وإلى الجيش الحر والفصائلاملسلحة في أغنيتين ،وكذلك األمر في الدعوات املوجهة إلى (هللا) .وأخيرا هناك دعوتان؛ وجهت إحداهما إلى
األم السورية ،واألخرى إلى أطفال سورية ،وتكررت أربع مرات .باختصار توزعت دعوات األغاني الثورية على
ستة موضوعات على األقل ،وهو ما حتم تشتتا في الدعوات في مقابل مركزية أعلى ظهرت في األنماط
الغنائية الثالثة األخرى.
 .3صور الصراع و(النحن والخر) في األغاني الثورية
بدت األغاني الثورية أكتر انتظاما في ما يتعلق بصور الصراع والنحن واآلخر ،ويمكن مالحظة تواتر
أوضح لنفس الكلمات او املترادفات ،كما في الجدول اآلتي:
توصيف “اآلخر”
توصيف "النحن"
صورة الصراع
األغنية
ت
جبينك عالي وما ثورة ضد نظام
القتلة والخونة
ثوار
مجرم
بينطال
1
بيت األسد
ثورة ضد بيت األسد ثوار
بندوسهم
2
أبناء مناطق سورية
نظام األسد
املنتفضة
ثورة
جنة جنة
3
إيران ونظام األسد
ثورة في وجه األسد املندسين  +الثوار
يا إيراني
4
أبناء مناطق سورية
أبناء البلد الخونة
كفاح ألجل الحرية املنتفضة
يا حيف
5
0
كفاح ألجل الحرية أطفال سورية
ياسمين الشام
6
تضحية في سبيل
0
أبناء سورية
الحرية
أنت الحرة
7
تضحية في سبيل أبناء مناطق سورية
بشار األسد والنظام
املنتفضة
الحرية
أني طالع
8
أبناء مناطق سورية
النظام
دفاع عن الكرامة املنتفضة
سكابا
9
قتل الشعب ألجل
نظام األسد
الشعب السوري
السلطة
 10حرام عليه
جدول رقم ( )17يبين صور الصراع والنحن واآلخرين في عينة األغاني الثورية.
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 صورة (اآلخر) كانت دائما نظام األسد في كل األغاني الثمانية التي تضمنت إشارة إلى الخصوم فيالصراع ،واستخدمت كلمات عدة لإلشارة إلى النظام منها (بيت األسد ،القتلة والخونة ،كلب إيران) وغيرها
من األوصاف .وذلك كان التوصيف األوضح للخر من بين األنماط الغنائية األربعة املبحوثة ،فبينما تجاهلت
أغاني السلطة وأغاني حزب االتحاد الديمقراطي توصيف اآلخر ،لجأت األغاني الجهادية إلى توصيفات كثيرة
ومجردة.
 صور (النحن) وردت في األغاني الثورية مترافقة مع كلمة سورية في  0,7من األغاني ،واستخدمتكلمات مثل (أبناء مناطق سورية املنتفضة ،أبناء سورية ،الشعب السوري ،أطفال سورية) .بينما تضمنت
األغاني الـ  0,3األخيرة اإلشارة إلى الذات بكلمات (ثوار ،مندسين).
 في ما يتعلق بطبيعة الصراع في سورية ،فقد وردت كلمة (ثورة) ضد النظام الحاكم أو ضد بيتاألسد في  0,4من األغاني توصيفا لطبيعة الصراع .وكذلك صورت  0,4من األغاني الصراع أنه (كفاح أو
تضحية في سبيل الحرية) .بينما وصفت األغنيتان األخيرتان الصراع بأنه (دفاع عن الكرامة) و(شعب يقتل
ألجل السلطة) .ويجمع هذه التوصيفات املتقاربة كلها فكرة النضال من أجل حقوق مسلوبة.
 .4التحليل املوسيقي لألغاني الثورية
الطابع األبرز الذي وسم األغاني الثورية هو أن معظمها تطور عن هتافات التظاهرات ،وكانت تغني
خالل التظاهرات التي استمرت مدة طويلة في كثير من املناطق السورية ،ما انعكس في بنية تلك األغاني.
أبرز مطوري الهتافات إلى أغان كانوا (منشدي التظاهرات) ،وهم ليسوا موسيقيين غالبا ،الحقا وجدت هذه
األغاني طريقها إلى استديوهات التسجيل املوسيقي عبر موسيقيين سوريين مناصرين للثورة ،لكن من دون
أن تتعرض إلى تطوير كبير .وستتضح الصورة أكثر من خالل هذا الجدول:
اإليقاع السرعة النغم اآلالت املوسيقية األكثر
اللون املوسيقي
ت األغنية
أغاني التظاهرات،
املجوز  +أصوات حية
مقتبس من أغنية
متوسط بيات من التظاهرات
بلدي
طالع أتظاهر شعبية
1
أغاني التظاهرات،
مقتبس من أغنية
صبا عود  +أصوات حية
بطيء
بلدي
شعبية
سكابا
2
فقط إيقاع ،ال آالت
أغاني التظاهرات،
بيات بارزة
سريع
من أهازيج شعبية لف
مندوسهم
3
فقط إيقاع ،ال آالت
أغاني التظاهرات،
بيات بارزة
سريع
من أهازيج شعبية لف
يا إيراني
4
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5

جنة جنة

أغاني التظاهرات،
مقتبس عن أغنية
لف
عراقية
أغاني التظاهرات،
مقتبس عن أغنية
سلو
تركية

فقط إيقاع ،ال آالت
متوسط نهوند بارزة  +أصوات حية

متوسط كرد

حرام عليه
6
هيال هيال
كرد
سريع
بلدي
شبابي راقص
سورية
7
يا سمين
متوسط كرد
بلدي
شبابي راقص
الشام
8
صبا +
مركب بطيء
كالسيك شرقي
يا حيف
9
جبينك عالي مارش عسكري
متوسط كرد
لف
10
جدول رقم ( )18يبين اللون املوسيقي والنغم واإليقاع في األغاني الثورية.

دودوك  +كمنجات  +ناي
كمنجات
ناي  +قانون +
عود
نحاسيات  +كمنجات

 سبع من األغاني الثورية العشر اقتبست ألحانها من أغان موجودة سابقا ( ،)0,7وذلك تكرر إمابإبقاء لحن األغنية كما هو مع تغيير الكلمات ،أو باقتباس جزء كبير أو صغير من اللحن األصلي .أما األغاني
األصلية فكانت إما أغان تراثية سورية ،مثل (عالعين موليتين ،سكابا) أو أغان حديثة مشهورة سوريا أو
عربيا مثل أغنية (جنة جنة) العراقية ،أو أغنية (ليلم لي) التركية.
 تكررت في األلحان مقامات الكرد بطابعه الحزين في  ،0,4والبيات الطربي في  0,3من األغاني ،أمامقام الصبا األكثر حزنا ففي أغنيتين ،إحداهما صاحبة أعلى مشاهدات في العينة الفرعية وهي أغنية (يا
حيف).
 إيقاعا استخدم إيقاع البلدي في  0,4من األغاني ،وكذلك األمر بالنسبة إلى إيقاع اللف ،لكن الالفتفي إيقاعات األغاني الثورية ميلها إلى السرعات املتوسطة والبطيئة بدرجة كبرى ،ف ـ  0,3فقط من تلك األغاني
ذوات إيقاع سريع ،بينما األغاني السبع املتبقيات كن ذوات سرعات متوسطة ( )0,5وبطيئة (.)0,2
 تستخدم األغاني الثورية اآلالت املوسيقية بدرجة أقل ،فأربع من بين األغاني لم تحتو أي آالتموسيقية بخالف اإليقاعات .بينما  0,3من األغاني استخدمت آلة موسيقية واحدة فقط .والباقي  0,3من
األغاني استخدمت آلتين موسيقيتين أو ثالثا كحد أعلى .ذلك قد يرجع إلى ضعف املواد املادية والبشرية
لدى منتجي هذه األغاني ،ولم يكونوا في معظمهم موسيقيين محترفين ،بحسب ما ذكرنا سابقا.
لقد استخدمت األغاني الثورية لغة الشارع السوري ،بما تتضمنه من بساطة وتقليدية الكلمات
والصور األدبية ،وبما تتضمنه أيضا من سباب ،حتى إن هذا النمط كان األكثر تصديرا للسباب والشتائم
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التي وجهت في معظمها إلى رموز السلطة .وإن عد ذلك مؤشرا إلى شعبوية الخطاب الذي تبثه األغاني الثورية
إلى جمهورها ،فهو أيضا مؤشر إلى ضعف الخطاب السياس ي لديها.
ا
خامسا :مقارنات وخالصات
في هذه الفقرة الختامية سنجري بعض املقارنات على مستوى األنماط الغنائية األربعة ،للبحث ضمن
الحدود املنهجية لبحث يكتفي بتحليل املضمون .بينما تبقى الجداول والبيانات املعروضة في املتن وفي
امللحقات مفتوحة لكل باحث أو مهتم ،مصدرا موضوعيا ينتظر قراءات جديدة من خلفيات أخرى.
 .1تماسك الخطاب في األنماط الغنائية
يشير تعبير تماسك الخطاب إلى درجة التماثل والتشابه في مضمون األغاني ضمن كل نمط غنائي،
وبمعنى آخر إلى أي درجة يشكل صانعو الخطاب في كل نمط غنائي جماعة منظمة ومتماسكة تمتلك القدرة
على التحكم أو التأثير في محتوى األغاني .ويمكن أن نبحث عن تجسيد ملفهوم تماسك الخطاب في درجة
اتفاق أغاني النمط الواحد من حيث املحتوى على تكرار الكلمات نفسها الدالة على رموز معينة أو قيم أو
غيرها .فكلما حصدت كلمات بذاتها تكرارات كثيرة ،دل ذلك على تماسك أكبر في صناعة الخطاب وبثه.
يعتمد البحث للحصول على ذلك املؤشر على معطيات جداول الكلمات املفتاحية الخمس املستخرجة
سابقا ،وذلك من خالل جمع عدد األغاني التي تكررت فيها كلمة أو أكثر من الكلمات املفتاحية ضمن كل
نمط غنائي ،ثم تقسيم النواتج على خمسة ،وهو عدد الكلمات املفتاحية ،لنحصل على وسطي تكرار
الكلمات املفتاحية في أغاني كل نمط .وهو مؤشر رقمي ذو قيمة تتراوح بين صفر وعشرة نظريا -ولنسمه
مؤشر تماسك الخطاب في إطار هذا البحث -وبتطبيق املؤشر على بيانات األنماط األغاني ينتج لدينا
الجدول اآلتي:
مجموع تكرار الكلمات
املفتاحية في كل أغاني الوسطي (مؤشر تماسك
الخطاب)
النمط
ت النمط الغنائي
أغاني حزب االتحاد
7,4
37
 1الديمقراطي
6.2
31
 2أغاني السلطة
5,4
27
 3األغاني الجهادية
4,8
24
 4أغاني الثورة
جدول رقم  19يظهر مؤشر تماسك الخطاب في األنماط الغنائية األربعة
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 يبدو أن أغاني حزب االتحاد الديمقراطي هي األكثر تماسكا من بين األنماط الغنائية األربعةاملبحوثة ،حيث بلغ مؤشر تماسك الخطاب في هذا النمط ( .)7,4أي إن أكثر من سبع أغان من عشر أغان
للحزب حملت مالمح الخطاب نفسها .وهذا التماسك في الخطاب األيديولوجي املبثوث غنائيا يفسر بأن
الفرق املوسيقية املنتجة لهذه األغاني معظمهما إما أسسه الحزب نفسه أو أنه حظي بدعمه وتأييده.5
والعالقة املتينة بين صانعي الخطاب ومنتجي األغاني تعكس بدورها درجة اهتمام الحزب بتوظيف األغاني
أداة للتأثير في املجتمع.
 األمر مشابه بالنسبة إلى أغاني السلطة التي حققت درجة عالية من تماسك الخطاب ،حيث إن( )6,2من أغاني السلطة العشر قد بثت خطابا يحمل املالمح نفسها .بذلك تأتي في املرتبة الثانية ،ويمكن
تفسر هذا التماسك أيضا بدور منافذ اإلعالم الحكومية وشبه الحكومية التي تسيطر عليها السلطة ،حيث
تؤدي دورا مهما في رسم صورة الخطاب الذي تبثه في أغانيها.
 أما األغاني الجهادية فقد أظهرت درجة أقل من تماسك الخطاب مقارنة بما سبقها ،لكنها ليستمنخفضة باملطلق ،كان هناك ( )5,4من األغاني الجهادية حملت خطابا متشابها ،وذلك ما زال يعني أكثر من
نصف العينة الفرعية .يمكن أن يفسر ذلك بالتباينات األيديولوجية املتعددة داخل الحركة الجهادية في
سورية ،بين التيار األكثر تطرفا الذي يمثله تنظيم الدولة اإلسالمية ،والتيار املسيس الذي تمثله "هيئة
فتح الشام" أو جبهة النصرة سابقا ،وأخيرا التيار الجهادي املحلي الذي مثلته حركة أحرار الشام اإلسالمية
وغيرها.
 األغاني الثورية كانت األقل تماسكا في الخطاب الذي تبثه مقارنة بباقي األنماط الغنائية ،حيث بلغمؤشر تماسك الخطاب فيها ( )4,8فقط ،وتوجد عوامل عدة يمكن أن تفسر هذا التشتت ،أهمها الطبيعة
الشعبية واملحلية لالحتجاجات في سورية ما بين عامي  2011و ،2012وهي املدة التي أنتجت وبثت فيها
األغاني الثورية معظمها ،وهي املرحلة التي أفسحت املجال للشرائح االجتماعية واملجتمعات املحلية
املختلفة لتصدير رسائلها عبر األهازيج والهتافات التي تحولت الحقا إلى أغان.
 .2تقاطعات بين األنماط الغنائية
النقطة الوحيدة التي تقاطعت فيها كل األنماط الغنائية املبحوثة كانت تكرار األلفاظ الدالة على
التفاخر والتمجيد ،كل حسب ما يمجد ،فأغاني السلطة مجدت القائد ،وأغاني حزب االتحاد مجدت
وحدات حماية الشعب ،كذلك األغاني الجهادية مجدت "املجاهدين" ،بينما مجدت األغاني الثورية املناطق
املنتفضة .بخالف ذلك يصعب إيجاد نقاط مشتركة بين الخطابات التي يبثها كل نمط غنائي .وهو ما يمكن

5بهزاد حمود" ،األيديولوجيا والشهداء في صدارة هموم اإلعالم الكردي في سوريا :تحقيق صحفي" ،جريدة الحياة ،النسخة االلكترونية-5-9 ،
 ،2017بيروت .على الرابطhttps://goo.gl/FBHywv :
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أخذه مؤشرا على حجم املسافة األيديولوجية بين املتصارعين في سورية .لكن بالبحث عن تقاطعات على
مستوى نمطين غنائيين أو أكثر يمكن تدوين املالحظات اآلتية:
 شكلت كلمة (سورية) ومرادفاتها ،بمثل الوطن أو البلد ،نقطة تقاطع بين أغاني السلطة واألغانيالثورية ،حيث تكررت بوصفها كلمة مفتاحية في املرتبة الثالثة في النمطين الغنائيين .في املقابل لم ترد كلمة
(سورية) في أي من األغاني الجهادية أو أغاني حزب االتحاد الديمقراطي ،وهو ما يمكن عده أيضا تقاطعا
من نوع ما بين النمطين األخيرين اللذين يخوضان صراعا غير سوري على أرض سورية.
 كلمات مثل األلم والعذاب شكلت نقطة تقاطع بين خطاب األغاني الجهادية واألغاني الثوريةبصورة الفتة في سياق سرد املظلومية ،تجسدت املظلومية أيضا في البنية املوسيقية لتلك األغاني .وفي
املقابل يظهر تقاطع مضاد بين أغاني السلطة وأغاني حزب االتحاد الديمقراطي متجسدا في الطابع
الحماس ي الفرح للغاني من النمطين.
 ما بين األغاني الجهادية وأغاني حزب العمال الكردستاني ثمة نقطة تقاطع بارزة تجسدت في تكرارالوعود باملستقبل املشرق ،إن صح التعبير ،فأغاني الحزب تحمل وعدا بحرية الشعب الكردي وشعوب
العالم املضطهدة ،وكيف أنها باتت قريبة من نيل حقوقها ،باملقابل تحمل األغاني الجهادية وعودا متكررة
بـ "نصر إلهى" تستعيد معه االمة اإلسالمية أمجادها السالفة .وعلى الرغم من أن بعض أغاني السلطة
واألغاني الثورية حملت مضامين مشابهة في بعض السياقات ،لكنها بقيت إشارات هامشية لم تبلغ مستوى
الكلمات املفتاحية.
 في حين استخدمت األغاني الجهادية واألغاني الثورية وأغاني السلطة كلها الخطاب الديني في أغانيهابصورة أساسية أو ثانوية ،لم يسجل أي استخدام للخطاب الديني في أغاني حزب االتحاد الديمقراطي،
وهو يستعيض عن ذلك بمفهوماته الفلسفية املستقاة من تراث حزب العمال الكرستاني وزعيمه عبد هللا
أوجالن .وإن كان يالمس بعض املفهومات الدينية عند استخدامه كلمة "شهيد" مثال ،وهي كلمة ذات داللة
دينية في ثقافة املجتمع الكردي في سورية ،إال أنه ال يبتعد أكثر من ذلك ،ويعيد املفهوم إلى مجاله
األيديولوجي بإضفاء نوع من القداسة الالدينية عليه.
خاتمة
مثل هذا البحث محاولة أولى للخوض في غمار ظاهرة سياسية وثقافية شائكة في الوسط السوري ،هي
أدلجة الغناء ،وإن اقتصر بحثنا على دراسة املحتوى اللغوي واملوسيقي في عينته ،متبعا منهج تحليل
املضمون ،إال أن الظاهرة تتسع لكثير من البحث في جوانبها األخرى ،من مثل الدراسة االستقصائية لتأثيرات
هذه األغاني في األوساط االجتماعية والثقافية السورية املختلفة ،أو التعمق أكثر في دراسة بنية الخطابات
األربعة التي تعكسها هذه األغاني .وتلك تبقى أهداف بحثية نأمل أن تتحقق في الطريق الطويلة نحو تفكيك
هذه الظاهرة ،واتخاذ استراتيجيات ثقافية للتعامل معها.
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امللحقات
ملحق رقم ( )1يتضمن جداول الكلمات املفتاحية لكل أغنية من العينة
 -1جدول رقم  101يبين التكرارات التفصيلية للكلمات املفتاحية الخمسة في أغاني السلطة
التكرار
املفردة  +مرادفاتها
تسلسل األغنية
34
بشار
 1يا بشار متلك مين
7
نحن جنودك
12
املاليين
6
عالي الجبين
2
سورية
2

أنا وياك

األسد  +بشار
أسماء املناطق املنتفضة
ماهر األسد
الجيش  +االمن +
نقصف  +نبيد +

14
5
5
5
8

3
نحنا رجالك يا بشار

بشار
نحن رجالك
السوريين  +الشعب
هللا حاميها
الجيش السوري

19
11
7
10
2

4

متل الشمس

جبينك عالي  +عز +
بشار  +قائد +
جوا القلب  +غالي
هجمة  +حصار
القومية  +العروبة

45
11
25
7
5

5

ماليين السوريين

14

ماليين
44

على أجسادنا  +تحدي
أسد +
هللا
نعاهد  +والء +

14
7
10
8

6

يريدو رحيلك

بالدم  +بالروح  +والء
أدنا
هللا
سورية
حافظ

22
10
10
4
6

7

نحنا رجالك بشار

رجالك
بشار
سورية
قلب  +حب القائد
هللا حاميها

27
12
14
5
6

8

صباح الخير سورية

سورية
العز +
الشمس
إنحيل  +قرآن  +رموز
محبة وطننا  +مرادفات

16
10
11
6
7

9

يا ترب بالدي

دموع  +بكاء +
الدم  +الروح +
سورية  +بالدي
أمي
شهداء +

5
11
6
4
4

سورية

34

 10حيو سورية

45

17
8
2
7

الجيش
األرض
بشار
الدم
 -2جدول رقم  102يبين التكرارات التفصيلية للغاني الجهادية
املفردة  +مرادفاتها
تسلسل األغنية
الصوارم
صليل الصوارم
1
القنال  +موت  +حرب +
اقنحام
الطغاة  +البغاة  +الغزاة
هبو
طريق  +درب

التكرار
8
13
8
10
6
11

2

سلكت طريقي

سلكت  +قررت +
قعود  +خنا
دمع  +عذاب +
ديني  +ربي
انفروا
أمي  +أبي  +زوجتي  +أخوتي
قتلت  +شهيد  +موت

8
5
7
5
3
4
3

3

جلجلت

جلجلت  +تسمع +
باغين  +طغاة
ديننا
قادمون
املنايا
مجد  +غزة  +نصر
أباة  +آساد  +مديح
أقدموا  +هبوا +

12
6
6
8
8
18
15
11

46

4

الويل لكم

لكم  +تهديد بالعقاب
املجد  +مرادفات
جائت
دماء
شخصبات دينية تاريخية

35
15
7
4
15

5

قالو انها وعد

وعد  +مرادفات
سنهد  +نفني  +مرادفات
ارحلي  +مرادفات
صعقت  +سحقت
األسد

19
6
12
15
6

6

جحافل االسالم

صامدون +
دماء
هللا  +رب +
املوت  +مرادفات
جنود  +جحافل +
ثارت

16
17
14
5
13
14

7

أخي سوف تبكي

دموع  +بكاء +
اخي
املوت  +قضيت  +قبر
تنير  +تشرق +
الوعد

8
9
7
8
14

8

هزتني

دموع  +ألم +
هزتني
قيد  +اسير +
صرخات

15
7
10
9

47

9

أبكي على شام الهوى

10

أخي أنت حر

نفس ي  +روحي +

7

ربي  +هللا
دمع  +ابكى
املسلمين  +امتي
قنابل  +نار +
مظلوم  +مستضعفين +

7
3
4
5
3

اخأ
هللا
الفجر +
الدماء
الكفاح

12
9
8
10
9

 -3جدول رقم ( )103يبين التكرارات التفصيلية ألغاني حزب العمال الكردستاني:
التكرار
املفردة  +مرادفاتها
األغنية
تسلسل
15
ypg + ypj
دستانا افسانه
1
16
بطل  +فدائي  +مرادفات
12
شجعان  +ابطال +
8
قام  +انتفض
6
الشعب
2

3

روج روجامه كوردايا

وا شهيد

ypg + ypj
ظلم +
النور  +السلم  +مرادفات
اليوم يومنا
الكرد
روجافا
ثمين  +صادق  +قائد +
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19
15
13
7
8
9
15

وعدا +
شهيد
الحياة
بطل
ال تموت
4

اوازك تي جه روجافا

10
6
8
6
8

الحلم يتحقق  +النور يسطع +
روجافا
ثورة كردستان
الحرية
الظلم
الشعوب

18
13
11
5
4
4

5

بيروزبه ي ب غ هات

Ypg + ypj
تحيا
قوتنا
شعب
يحمي
شرف

37
12
10
8
5
4

6

شورشا واش و كاني

أسماء مناطق كردية
يحيا
نضال  +قتال +
ypg
قادمون +

13
12
10
6
3

7

وايه هاتن

املقاتلون ypg +
معا  +يدا بيد +
قادمون +
الحياة  +السالم +

28
10
9
8
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الشباب +
الثورة

6
5

8

وا تبزينه

تتقدم  +تنمو  +تسرع
الحرية
الشعوب
ربيع
املجد  +مرادفات

45
20
10
9
7

9

داللي

العزيزة
حرب  +قتال +
أسد  +مديح
كردستان
سالح

31
10
6
4
2

10

بيريتان

بيريتان
اجزاء كردستان
الشعب  +الكرد
ثورة  +نضال
ضوء  +نهار +
سالم  +قيم سامية

60
9
8
8
5
5

 -4جدول رقم ( )104يبين التكرارات التفصيلية للغاني الثورية:
املفردة  +مرادفاتها
األغنية
تسلسل
سكابا  +دموع +
سكابا
1
مناطق منتفضة
شهداء
كرامة  +شجاعة +
سورية
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التكرار
23
19
11
10
6

2

أنت الحرة

الحرة  +الحرية +
سورية
العز  +النور +
دم  +روح
هللا

23
20
18
11
4

3

أني طالع اتظاهر

شهيد  +دم +
اتظاهر  +أهتف +
مناطق منتفضة
حرية
سورية

18
7
6
3
3

4

جبينك عالي

حبينك عالي  +شرفك +
الجيش الحر
ثورة  +ثوار
خاين
الوطن  +سورية +

19
15
5
7
3

5

بندوسهم

بندوسهم
بسيفك
بيت األسد
مناطق منتفضة
شخصيات عسكرية

40
15
15
12
20

6

جنة جنة

جنة
وطنا
مناطق منتفضة
األسد +
هللا +

60
23
20
10
4
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7

حرم عليه

حرام
هجر  +ظلم  +دمر
شهيد
شعبه
يقتل

18
13
7
5
5

8

يا إيراني

ساقط
بشار
حمار  +كلب  +سباب للسد
مندسين  +ثوار
مناطق منتفضة

64
32
38
12
14

9

يا حيف

يا حيف
شباب  +جموع  +شعب
رصاص  +نيران
أخوتنا  +ابن بالدي  +السجان +
حرية
كيف

19
19
17
13
4
6

10

ياسمين الشام

حر  +حرية
احكي +
جرح  +الم  +ظلم وقع
مجد  +آمال  +عزة +
الشام

14
16
21
12
6
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ملحق رقم ( )2يتضمن كلمات أغاني عينة البحث
 -1كلمات أغاني السلطة
 -1أغنية :نحنا  -2أغنية :متلك
-3أغنية :متل الشمس
مين
رجالك
غناء :رويدا عطية،
غناء :محمد باش غناء :علي الديك حسام مدنية
كلمات :أحمد
كلمات :غير مبين
كلمات :غير مبين قصيبة
ثائر
ألحان:
ألحان :غير مبين
ألحان :غير مبين وماهر العلي
إنتاج :غير مبين
إنتاج :شركة
إنتاج :شركة
يا بشار متلك متل الشمس جبينك
عالي
نحنا رجالك بشار مين
كلمتنا أنت يا عالي جوا القلب و اسمك
وهي
غالي
الجبين
منحكيها
مش راح عمرا تنهار
وهيدي هللا لحاميها شو ما صار
سورية نحنا والدا ما منلين
نحنا جنودك
من والدا ما تتعادا ماليين
سورية هللا الي ردا
بضلك
تبقي
يا بشار يا أسد
سورية
يا حبيب املاليين

…نحنا الي حبيناك

قائد صامد ما بتنهز
شامخ واقف وقفة عز
رغم الهجمة والحصار

-4أغنية :سمعت -5أغنية:
السوريين
الشمس
غناء :علي الديك

ماليين

غناء :كورال

كلمات :فادي مرجان كلمات :غير مبين
فضل
ألحان:
ألحان :غير مبين
سليمان
إنتاج :غير مبين
إنتاج :شركة
سمعت الشمس

ماليين ماليين السوريين

جينا نعاهد عهد هللا
تهمس همس
نحمي بلدنا معك يا
صباح الخير سورية اسدنا
صباح الخير يا أرض ما نركع إال هلل
الخير شمسك مين
يطفيا
سورية يا أرض العز مدي يا رايتنا مدي
ويا جماهير تحدي
تحدي
مابتركع اال هلل

قائد صامد ما بتنهز
شامخ واقف وقفة عز
رغم الهجمة والحصار
والعروبة
القومية
...حروفا بدمك مكتوبة
....
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مابتنضام وما بتنهز
منصورة بإذن هللا

إال على اجسادنا
تحرم قوة الغدر تعدي

وع دروبك سرنا
ومشينا
لحظه
ومن
بايعناك
وهبناك الروح
بايدنا

فوق جبينك
تنهى يا شعب تنهى
بشــار بشــار بشــار بشاااااااار
متل الشمس جبينك
بمحبة وطنا
يا حبيب املاليين عالي عالي
جوا القلب واسمك غالي
انجيل يعانق قرآن
غالي
خلوا الصوت
قائد صامد ما بتنهز
طائفية ما عنا
يشعل نار
سورية
هللا
سورية يا بيت الكل
وبش ـ ـ ــار
انت عنوان الكرامة
للدنية فتحت بابا
واإلرادة والشهامة
سورية حاميها
يا

شايلنا انت بقلبك
من قوال وهللا
نحبك
نمش ي
للموت
بدربك
انت الي حامي
والعزيمة واإلصرار
هللا القهار الجبار
سورية

إال الخاين واملحتل

بنشيلك جوات القلب
نتحدى

ممنوع يدوس عتابا

هي سورية ونحني والدا
واجبنا نحفظ أمجادا
شعبك يا قائدنا نادا
ما نركع إال هلل

ماليين ماليين السوريين
جينا نعاهد عهد هللا
نحمي بلدنا معك يا
اسدنا

نحنا بصمنا بالدم يا بشار متلك كرمالك
ما نركع إال هلل
الصعب
مين
ونحنا
انت يا عالي
جنبك نحنا كبار صغار
متل األم ملا تضم
الي قالنالك منحبك الجبين
ابنا الراجع من
الغربة
للعالم ما نهتم
متل الشمس جبينك حتى تحس هل
سورية
نعرف
احساس
عالي عالي
شو ما صار
بقلبك
جوا القلب واسمك غالي
غير بسورية صعبة
غالي
هالشعب جبينوا ما منلين
عالي يهتف بشار نحنا جنودك
ما بتعرف ذل وال خنوع
سورية يا أم الكل
ماليين
الغالي
توزع للعالم حنان
جبينك للعالي مرفوع
وعالمك عم تتااللي
بو حافظ يا
راية عز وشجرة غار
حبك باقي ورح يضل
فوق الدنيا سورية بش ــار
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يا حبيب املاليين
نحنا رجالك بشار
وهي كلمتنا بنحكيها
نحنا رجالك بشار
كلمتنا
وهي
منحكيها
مش راح عمرا تنهار
وهيدي هللا لحاميها

حتى ينتهي الزمان.

ما بتحني راسك للريح
ما بتقبل كلمة تجريح
ما بتتنازل مهما صار
متل الشمس جبينك
عالي عالي
وجوا القلب واسمك
غالي غالي
ما بتحسب للخوف
حساب
وال بتبدل حب تراب
بكنوز العالم الكتار
فارس وال كل الفرسان
للنخوة انت العنوان
حالف لتكفي املشوار
غالي علينا يا بشار

 -6أغنية :يريدو  -7أغنية :يا تراب  -8أغنية :نحنا رجالك
 -9أغنية :يابو شامة
يا بشار
بالدي
رحيلك
غناء :كنان حمود غناء :اذينة العلي غناء :ناصر كرعوز
غناء :بهاء اليوسف
كلمات :اذينة
كلمات :غير مبين
كلمات :نصر صادق
كلمات :غير مبين العلي
ألحان :اذينة
ألحان :غير مبين
ألحان :مقتبس
العلي
ألحان :مقتبس
إنتاج :خاص
إنتاج :شركة
إنتاج :شركة
إنتاج :غير مبين
يا تراب بالدي شعب سوري بل
انت سوري بالهوية
الساحات
القي لحبابك
يريدون رحيلك
وهديهون دمعة
منحيي رجال الجوية
للمجد بيرفع رايات
وفا
ما نرض ى بديلك
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 -10أغنية :حيو سورية
غناء :وفيق حبيب
كلمات :فادي مرجان
ألحان :راشد الشيخ
إنتاج :شركة
حيوا سورية بلدنا حيوا
سورية
حيوا هاألرض الي ربتنا
حيوا سورية

طلبنا يا أسدنا
عاملوت منجيلك

ال تبكي عليهن
غني وغنيلن
سراجن ماعاد
ينطفا
ويا أمي يا سورية

لو شالو قلبنا
بدمو كتبنا
بأروحنا منشيلك

ودمعاتك خبيا
ملا بتعطش فداها
الروح
الغالي
بالدم
منسقيها
الغالي
بالدم
منسقيها

وحياتك بو حافط

ورحمتك يا حافظ ابنك يا أمي
ع بلدنا نحافظ
ال تشغل دليلك

حيوا سورية وأبطالها
حيوا جيشها حيوا
عم يهدف بثالث كلمات انا وياك يابو شامه رجالها
الدم بيرخص كرمالها
انا وياك يابو شامه وهللا سورية
هللا وسورية وبشار
الدم بيرخص كرمالها
ماهر بعدو بالبيجاما هيدي سورية
نحنا رجالك يا بشار
حمص ودرعا معون
بصرى
رح نقصف جبهة يا جيش اللي هزت
خطواتو انحاء االرض
كنيسة وجامع متحدين النصرة
هاالرض بتحلف بحياتو
عنا ماهر هالعميد بطولو وعرض
ومحبة عنوان الدين
يا جيش اللي هزت
انا وياك يابو شامة خطواتو انحاء االرض
وماليين السوريين
هاالرض بتحلف بحياتو
بطولو وعرض
يا بشار وحاربوك
وما بدهم إال بشار
حيوا سورية وأبطالها
حيوا جيشها حيوا
نسيو مين هو ابوك رجالها
نحنا رجالك يا بشار
الدم بيرخص كرمالها
انا وياك يابو شامة هيدي سورية

غير عنوانو
ساكن عحدود
جيش سوري بوقفة عز انا وياك يابو شامة
السما

سورية النسمة الحنونة
انت بورطة يا أوباما سورية االم
ما احال الكلمة هز كون وما بينهز
سورية معك يا بشار ال
نسوان سورية
الكانت علسانو ويا ربي من عندك عز يا بشار ومتلك مين ال تهتم
أبطال
اقصف جوبر مع سورية النسمة الحنونة
سورية االم
وأطفاال هني رجال سورية روح ودما جيش سوري هل مغوار عربين
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عاملوت ونجيلك

بيك يا علي
يا مثلنا األعال

ما عاد بيرجع
لكن احساسو
معك

تا املجد يحنيلك

تناديه بصوتك

نحنا فيك منعال
انشاهلل اتضلك
ملا بتشتقلو
تعال

بحلفلك
يسمعك
هللا ياخد بيدك
ويكيد ال يكيدك
شعبك بيدعيلك

رح

سورية معك يابشار
بشار اتكل على هللا التهتم
نحنا رجالك يا بشار
حيوا سورية وأبطالها
نحنا الي معنا حيوا جيشها حيوا
رجالها
نصرهللا
ال تسألني كيف الدم بيرخص كرمالها
ياااااااااااا سورية
سورية رجالها فرسان وليش
وما حمانا غير
الجيش
ملا تنزل على ميدان
حيوا سورية بلدنا حيوا
سورية
يادنيا لفي ودوري
اال بتحرير الجوالن
الحرس حيوا هاألرض الي ربتنا
منحيي
حيوا سورية
ما بيرض ى القائد بشار الجمهوري
حيوا سورية وأبطالها
وهللا بدنا نعمل حيوا جيشها حيوا
رجالها
صرعة
نحنا رجالك يا بشار
الفرقة الدم بيرخص كرمالها
منحيي
وهللا سورية
الرابعة
الدم بيرخص كرمالها
يوسف عظمة عا
في كلمة انا بدي قوال هيدي سورية
حصانو
ينادي ابراهيم هنانو وهللا لنرجع معلولة
اقصف
بشار
بالطيران
وسلطان باشا بزمانو

ويا أمي يا سورية
ودمعاتك خبيا
ملا بتعطش فداها
الروح
بالدم الغالي
شعل فرنسا بنار
منسقيها
الغالي
بالدم
نحنا رجالك يا بشار
منسقيها

نحنا الي معنا إيران
هالغنية الي غنينا
لحزب هللا اتعنينا
انا وياك يابو شامة
خلي صوتك يشعل
نار

وشيخ صالح باشباله
قاد ثورة برجاله
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هللا وسورية وبشار
نحنا وصانا بشار
نحمي الوطن نحمي
الدار
نحنا الي وصانا
حافظ
على سورية منحافظ
هالكلمة مو كلمة
سر
بدنا نبيد الجيش
الحر
انا وياك يابو شامة
كيفك فيا كيفك فيا
يا أوباما خريا
باألسد وهللا بتدوخ
اضرب
استرجي
صاروخ
نحنا منجرح ما
منداوي
لنضرب
وهللا
كيماوي
هالنصرهللا
والنجادي-

وحافظ وصا أشباله
سورية بلد االحرار
نحنا رجالك يا بشار

نحنا فجر الحرية
وحروف االبجدية
سريان وفنيقة غير
بسورية ما بنختار
نحنا رجالك يا بشار
قولوا بلصوت عالي
بدنا نصون الرسالة
ال غالي وابن غالي
بلروح بنفدي بشار
نحنا رجالك يا بشار

 -2كلمات األغاني الجهادية:
أغنية -3 :أغنية :جحافل
 -1أغنية :صليل -2
 -4أغنية :قالو انها وعد
سلكت طريقي اإلسالم
الصوارم
غناء :أبو هاجر
غناء :غير مبين
غناء :غير مبين
الحضرمي
غناء :كورال
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تكلمه األغنية رقم ()9
واألسد ارجال بالدي
يا بشار ومتلك مين
ومعك بوعلي بوتين
بدنا ننهي بهالكلمة
مع األسد ننهي االزمة
كيفك فيا كيفك فيا
وهللا لنقصف داريا
اخر مقطع بالغنية
املازقف أمو قطرية
انا وياك يابو شامة
أنا وياك يابو شامة

 -5أغنية :الويل لكم
غناء :غير مبين

أبو

كلمات :أبو هاجر
الحضرمي
ألحان :غير مبين
إنتاج :غير مبين
الصوارم
صليل
نشيد األباة
ودر َب القتال طريق
الحياة
فبين اقتحام يبيد
الطغاة
و كاتم صوت جميل
صداه
الصوارم
صليل
نشيد األباة
ودر َب القتال طريق
الحياة
فبين اقتحام يبيد
الطغاة
وكاتم صوت جميل
صداه
به عز ديني وذل
البغاه
فيا قومي ُّ
هبوا لدرب
الكماة
فإما حياة تسر
الهدى
و إما ممات يغيظ
العداة

كلمات:
هاجر
الحضرمي
ألحان :غير
مبين
إنتاج :غير مبين
سلكت طريقي
وال لن أحيد
عزمت املسير
بعزم الحديد
وودع دنياي
قلب عنيد
توجه طرفي
ألرض األسود
توجه طرفي
ألرض األسود

فيا أمي ال
تحزني لفراقي
فإني مضيت
ألرض العراق
فهيا امسحي
عنك دمع املآق
فما سرت إال
لدحر اليهود
فما سرت إال
لدحر اليهود

كلمات :غير مبين

كلمات :غير مبين

كلمات :غير مبين

ألحان :غير مبين
إنتاج :غير مبين
عريننا محصن
بخير الحصون
جحافل اإلسالم
بالدماء تصون
جهادا
أحبت
والجهاد فنون
بقول ومال وبطعن
الطعون

ألحان :غير مبين
إنتاج :غير مبين

ألحان :غير مبين
إنتاج :غير مبين

قالو إنها وعد

الويل لكم والذل لكم

نحن عصبة األسد

قسما سندك عروشكم

فأتاهم زحفنا زائلون للبد واملجد لنا والعز لنا
ثم نادوا حسمت

وعذاب هللا محيطكم
كتائب األحرار جاءت

يا يا من له املجد إنها قد رسمت
ثبت قلوب عصبة فأتاهم ردنا صعقت بل
كي تنتقم إلخواننا
سحقت
أبت خوارا
ثارت دمانا نورا إنما نحن جنود نحرق
بالعزم واالصرار قالت
العار بنار
ونارا
زيفكم زال بفعل برياح
لبيك يا إسالمنا
عين نرى بها النصر االنتصار
وأخرى في العليا
ترى الجنة قصورا سنهد عرشكم
جاءك يا كفر
بدمائنا رسمنا الحدود
وسنفنى ملككم
جيش عرمرم
يغذى من املوت
وأرواحنا للحور مهر
فأرحلوا دوما فانا
شرابه الدم
وزاده القرآن وحبه
لن نرتض ي ذل القعود
ال نرى للخبث دار
الجم
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و إما ممات يغيظ
العداة
الصوارم
صليل
نشيد األباة
ودر َب القتال طريق
الحياة
فبين إقتحام يبيد
الطغاة
و كاتم صوت جميل
صداه
فقم يا أخي لدرب
النجاه
لنمض ي سويا نصد
الغزاة
ونرفع مجد ونعلي
جباه
أبت أن َتذ َل َ
لغير
اإلله
َ
أبت أن تذ َل لغي َر
اإلله
الصوارم
صليل
نشيد األباة

وعذرا أبي قد
عشقت
الجهادا
وديني دعاني
ألحمي العبادا
فجيش
الصليب بالبغي
تمادى
وأبناء ديني
أراهم رقود
وأبناء ديني
أراهم رقود

ويا زوجتي ان
قتلت اصبري
فإني شهيد
بموتي افخري
سيغفر ذنبي أال
ابشري
فربي غفور
رحيم ودود
فربي غفور
رحيم ودود

العقيدة
لعز
وألجلها اهتم

نحن أحفاد عمر
عصبة الشر
واسمعي مني القرار

ارحلي
أحد أحد فرد صمد

هاجري الديار دوما نحن
بها ترتفع راياتنا
فرسان النهار

يا هازم الكفر
زلزل عروش البغي
وارحلي دون
وزده تبارا
الا يزيدنا الكرب
إال ثباتا وصمودا
واصطبارا
زحف جنودنا أتى
صوته حمحم
كموج من البحر
ينذر بالهدم
موعدنا نلقاكم
وجيشنا ضم
كتائب اإلسالم
واملهدي قد أم

أقسمنا فالوعد عهد

الرجوع من جالدة الستار أن تجرعوا من ويالتنا
واشربي للذل كأسا
وخذي كل صغار

نعتلي الجبال الرواس ي
هاماتنا فوق السحاب

قالو إنها وعد

سترتدوا الذل لباس ي

نحن عصبة األسد

وابشروا بضرب الرقاب

فأتاهم زحفنا زائلون للبد يا لثارات عمر
سينجلي ليل الكفر

يا يا واهب النصر ثم نادو حسمت
ويا إخوتي إن انصر صمودا دام
ثم تكون خالفة
إنها قد رسمت
في غزة دهرا
إخوانكم
فأتاهم ردنا صعقت بل
ودر َب القتال طريق في شتى البقاع
بمنهاج سيد البشر
سحقت
ياا ليت لنا في
ينادونكم
الحياة
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فبين اقتحام يبيد
الطغاة
و كاتم صوت جميل
صداه
الصوارم
صليل
نشيد األباة

فهيا انفروا
للوغى ما لكم
رضيتم بهذا
الخنا والقعود
رضيتم بهذا
الخنا والقعود

ودر َب القتال طريق
الحياة
فبين إقتحام يبيد
الطغاة
و كاتم صوت جميل
صداه
َ
إلى الحق هيا دعانا
لواه
لساح املنايا لحرب
عداه
فمن مات منا فدا
عن حماه
بجنات خلد سيغدو
عزاه
بجنات خلد سيغدو
عزاه

ملن تتركون
االسارى ملن
وقد كبلوا في
سجون املحن
وذاقوا عذاب
األس ى والشجن
ولم يطلقوا من
جحيم القيود
ولم يطلقوا من
جحيم القيود

صمودهم حظ وال
نبقى حيارى
وعد من هللا أتى
ووعده تم
بأن نصرا قادما
يفرج الغم
ونحن حتى ذاك
ندعو اللهم
صمود
أدم
الشعب وأبطالنا
الشم

هللا أعلى وأجل
يا حزب الالت وهبل
انبحوا فكثر النباح

ال يهز فينا جبل
خيبر خيبر يا مجوس
جيش محمد قد أتى
لتجرعوا بالذل كؤووس
ولتنحبوا وا حسرتاه
نحن الفاروق وابن
الوليد
وأبي عبيدة وسعد
صفعات أيدينا من
حديد

 -7أغنية :ابكي  -8أغنية :اخي
 -9أغنية :اخي انت حر
سوف تبكي
على شام
 -6أغنية :هزتني
عمر
غناء:
غناء :غير مبين غناء :غير مبين
غناء :محمد املطيري البقاعي
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 -10أغنية :جلجلت
غناء :غير مبين

كلمات:
املطيري

محمد

ألحان :غير مبين
إنتاج :غير مبين
هزتني نسمات الليالي
فتراءى ببالي
طيف آالم مرير
أبكتني
صرخات األيامى
وأنين تنامى
حول قيد وأسير
تكويني
الثكالى
شهقات
طعنات توالى
دمعة الطفل الغرير
مديني
يا شراع الزمان
لربوع االماني
ملدى زاه منير
هزتني نسمات الليالي
فتراءى ببالي طيف
أآلم مرير
أبكتني صرخات
األيامى

كلمات :مشاري كلمات :يوسف
كلمات :سيد قطب
مصطفى
العفاس ي
ألحان :مشاري
ألحان :غير مبين ألحان :غير مبين
العفاس ي
إنتاج :غير مبين إنتاج :غير مبين
إنتاج :شركة
بكي على شام أخي سوف تبكي
عليك العيون
الهوى
أخـي أنت حــر وراء السـدود
عنك
بعيون مظلوم وتسأل
أخــي أنت ح ــر بتلك القيود
دموع املئين
مناضل
فى فإن جف دمعي
واذوب
إذا كـنـت باهلل مستعـص ــما
سيبكي الغمام
ساحاتها
قبرك
بين املساجد يرصع
واملنازل
فمـ ـاذا يضيرك كيـد العبيـد
بالياسمين
أخ ــي ستبيد جيوش
الظـالم
رباه سلم اهلها
واحم املخارج أخي إن قضيت ويش ــرق في الكون فجر
جديد
ستحيا بنا
واملداخل
واحفظ بالد كأن لم يمر عليك
فــأطلق لروحــك إشراقــها
الفنا
املسلمين
تـرى الفـجر يرمـقـنا من
عن اليمائن
بعـيد
والشمائل
أخي عند ذكرك أخ ــي قد أصابك سهـم
مستضعفين
ذليل
تجري الدموع
فمن لهم
يا رب غيرك فى لتربأ صدع الفؤاد
النوازل
وغ ــدرا رمـاك ذراع كـليـل
الهلوع
وتسجد في سيرها
مستمسكين
ستبتر يــومـا فصـبـر جـميل
لإللـ ــه
بدينهم
ودماؤهم عطر وتذكركم عنده
ولم َي ْـد َم بعـد عريـن األســود
في الركوع
الجنادل
أخـي قد سرت مـن يديـك
رفعوا األكف
الدماء
تضرعوا
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كلمات :غير مبين
ألحان :غير مبين
إنتاج :غير مبين
جلجلت عاليا في األفق
صيحات األباة
وانبرت تسمع الباغين
أنغام املمات

قادمون كالسنا الوهاج
مسلمون ديننا املنهاج
للمعالي سوف نمض ي
نشـعل األرجاء نورا
ويقين
للمعالي سوف نمض ي
نشـعل األرجاء نورا
ويقين
زمجري أيها اآلساد قد
حق الجهاد
وازأري غير جيش الحق
ال يجلو الوغاد

بالسيوف نمحق الكفار
والحتوف منية األبرار
فاملنايا كالعطايا

وأنين تنامى حول عند
والزالزل
قيد وأسير
يا رب صن
أعراضهم
يا ..قدس ي
يا نفائح نفس ي فيك ونفوسهم من
كل قاتل
ليلي وهمس ي
الشدائد

ودعاء املستجير
من يدري
يا صبابة صدري
أرى ميالد فجرى
يعقب الليل املغير
هزتني نسمات الليالي
فتراءى ببالي
طيف أآلم مرير
ابكتني صرخات
األيامى
وأنين تنامى حول
قيد وأسير
نزفها
عيناها
مشتكاها
وبكاها
حزنها
مسجداها واملسير
سأالها عن بقايا
رؤاها حين يرنو
مناها
فأجابت بالقدير

وقفو دروعا حرة
دون البنادق
والقنابل
نامت عيون
صغارهم
واستيقظت نار
املعاول
ال عاش قاتلهم
وال
دامت له يوما
أنامل
وعليه أصبح
حوبة
دمع الثكالى
واألرامل
هلل رب املشتكى
األواخر
رب
واألوائل

أخي أنت مصباح
هذي الحياة
وتموت لتبعد
عنهما املمات
فأشعل لها في
الظالم الظلوم
منار الشعوب
ونار الطغاة

ال

أبت أن تش ــل بقيـد اإلمــاء
ستـرفع قــربـانهـا للسمــاء

فامض للجنات
تخش ى املنون
لن نهون نحن لن نهون
نحن

أشبال الغزاة الفاتحين
مـخـضـبة بدمـاء الخـلــود
أخـي هل تـراك سئـمـت بالجهاد بالجهاد سوف
تعلو
الكفاح
وألقـيت عن كاهـليك
راية النصر املبين
الســالح
أخي قد مض ى فمن للضحـايـا يواسـي
الجـراح
سنة باملثل
فكان شهيدا
ويرفـع رايـاتها مـن جـديــد بالدماء نصنع األمجاد
وكان البطل
فإن ذقت أنت أخـي هـل سمـعت أنـين
والوغى ساحة اآلساد
صنوف العذاب التراب
فإنك في دربهم لم تـدك َحصـاه جيـوش ال نبالي باألعادي عزمنا
تزل
باهلل مشدود الوثاق
الخ ـراب
مجدنا قام باألسياف
ت َـمـزق أحشـاءه بالح ـراب صرحا من جالل
نصرنا لن يعود النصر
أخي سنتير الدماء
وتصـفـعـه وهو صلـب عنيـد إال بالنضال
الظالم
وتزرعه رحمة أخـي إنـني اليـوم صـلب
املراس
وسالم
فيا سحب غطي أدك صخـور الجبـال
أقدمواا عصبة األشبال
ال ــرواس
شعاع الهالل

فوق سيشرق بعده غـدا سأشـيح
وهللا
واصنعوا ع َّزة األبطال
الخــالص
بدر التمام
املعتدى
هيا هبوا ال تهابوا
فوق األسنة
رءوس األفــاعي إلى أن تـبــيد عزمكم
والسالسل
بفـأس
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يكون

نسمات وغدا
هزتني
الليالي فتراءى ببالي ألمتي
تزينه
صرح
املشاعل
طيف أآلم مرير
ابكتني صرخات وغدا إذا الحق
األيامى وأنين تنامى اعتلى
حتما سيزهق كل
باطل
حول قيد وأسير
من قلبي يا حبيبة
قلبي
بت أدعو لربي أن
يواس ي ويجير
من روح
فانتظر
أخي
يا رفيقة روحي جئت
ولتعش في غد
كي ال تنوحي
سينبثق األمل
السرمدي
أنت من روحي الكثير
فإن فرقتنا سني
نسمات
هزتني
الحياة
الليالي
فإنا مع النصر في
فتراءى ببالي طيف
موعد
آالم مرير
أبكتني صرخات
األيامى وأنين تنامى
حول قيد وأسير

أخي لن ننام
وتحيى السهاد
أخي سنحرك
قلب الجماد
أخي ما يئسنا ولن
نيأسا
وما طال في
القلب لبث األس ى
ستصرخ بالظلم
كل الشفاه
ويهزأ باملوت كل
لسان

أخـي إن ذرفـت علـى الدمـوع كالنار في وجه الطغاة.
وبللـت قـبري بهـا في خشــوع
فأوقد لهـم من رفـاتي
الشمــوع
وسـيروا بهـا نحـو مجـد تلــيد
أخـي إن نم ْـت نـل َـق أحـبابـنا
فـ ْ
ـروضـات ربي أعــدت لـنا
وأطـيـارها رفـرفـت حـولـنا
فـطوبى لـنا في ديـار الخـلــود
أخــي إنـني ما سـئمت
الكفاح

تكلمه النشيد رقم ()9
وأنت ستمـض ي بـنـصر
مجـيـد
قـد اختـارنا هللا ف
دع ــوته
وإنا سـنـمـض ي عـلى
سـنـته
فـمــنا الـذين قــضوا
نحبهم
ومـنا الحـفـيـظ عـلى ذمـتـه
أخـي فامـض ال تلتـفـت
للوراء
طريقـك قد خـضبته
الدم ــاء
وال تـلـتـفت هـهنا أو
هـنـاك

وال أنـا أقـيـت عـني السـالح
وإن طـوقتـني جيـوش
وال تـتـطلع لـغـيـر السـمـاء
الظــالم
فـلسـنا بطـير مهـيض
فإني عـلى ثـقـة  ...بالصـبـاح الجنـاح
ولن نستـذل ..ولن
وإني عـلى ثقـة مـن طـريقــي نسـتـبـاح
إلى هللا رب السـنـا وإنـي ألسمـع صـوت
الدمــاء
والشــروق
السـوق أو قـويا ينـادي الكـف َ
فإن عـافـني َّ
ـاح
الكفـاح
َعـقـني
فـإني أمـين لعـهـدي الوثـيـق سـأث ــأر لكـن لـرب وديـن
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وأمـض ي عـلى سـنـتي في
يقـين
أخــي أخــذوك عـلى إثـرنا
فـإما إلى النـصـر فـوق
وفـوج على إثر فـجـر جـديـد األنـام
وإمـا إلى هللا في
فـإن أن ــا مـت فـإني شـهيد -الـخــالـديـن
 -3كلمات أغاني حزب اًلتحاد الديمقراطي
 -2أغنيةRoj :
roja me
 -1أغنية dеlalê :العزيزة \الغالية
غناء :فرقة
بوطان
ترجمة كلمات األغنية
غناء :روجدا
كلمات :فرقة
بوطان
كلمات :غير مبين
ألحان :فرقة
بوطان
ألحان :مقتبس
إنتاج :فرقة
بوطان
إنتاج :غير مبين
 Dеlal tê hêlaغالتي قادمة من أطراف Rojên tarî
rohnî kir,
القرية
lê gund da
 Dеlal tê ji malaغاليتي قادمة من بين دور tîrêjên xwe
belav kir
القرية
wê da
 Kеlеşa rеş li milالبندقية السوداء معلقة Li nav gewdê
rojava
على كتفها
lê dе
Sîlaha rеş li mil
bi hezaran
himbêz kir
سالحها االسود على كتفها
dе
Roj roja me
Hеyrana wê fikrê
kurdaye
كلي فداء لهذا الفكر
lo bim
zilm u zor wê
Qurbana wê fikrê
nemîne
روحي فداء لهذا الفكر
bim
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اليوم يومنا
ترجمة كلمات األغنية

أنرت ظلمة األيام
أضأت بشعاعك الظلمة
على تراب روج آفا
احتضنت اآلالف
اليوم هو يوم الشعب الكردي
ال ظلم واستبداد بعد اليوم

 Kurdistan еşq diكردستان هي العشق في Çek û rextên
قوات الـ ي بـ ك
YPG
القلب
dе lê dil
rojava
 Kurdistan nеdîmكردستان هي الحب في di
تزين أرض روج آفا
xemlîne
القلب
dе di dil
Dеlalê, dеlalê
غاليتي عزيزتي غاليتي
dеlalê
Ji xew gel
استفاق الشعب من غفوته
vejîn bû,
Mi jê pirsî bi
ji xwîna şehîd
ونبت من دماء الشهداء
şîn bû
سألتها من باب الصداقة
lo hеvalê
Ji hilma dozê
Min go tu tê ji alî
من وهج القضية انتفض
geş bun
من أين أنت قادمة
 Qêrîn kеtî ûحديثها كان كالصرخة artêş û bi hêz
وأصبح جيشا وقوة
bon
املدوية
lê hеwar е
 Qêrîn kеtî ûحديثها كان كالصرخة Roj roja me
اليوم هو يوم الشعب الكردي
kurdaye
املدوية
hеwar е
zilm u zor wê
Wеkî şêrê hеft
ال ظلم واستبداد بعد اليوم
nemîne
كزئير الشبل الصغير
salî lo
Çek û rextên
Wеkî şêrê hеft
YPG
قوات الـ ي بـ ك
كزئير الشبل الصغير
salî
Dеlalê, dеlalê
rojava di
تزين أرض روج آفا
xemlîne
غاليتي عزيزتي غاليتي
dеlalê
Hêviya jiyanê
Go xwîşka min çi
باتوا أمل الحياة
سألتني اختاه ماذا تريدين ne,
dixwazî lê
Şervanê a
Go xwîşka min çi
ومقاتلين من أجل السالم
şityê ne
سألتني أختاه ماذا تريدين
dixwazî
 Karê mе şеr û latîمهمتي القتال والتجوال في Tîrêjin wê
rojene
ضياء هذا اليوم
قمم الجبال
lê
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مهمتي القتال والتجوال في ciwanê YPG
Karê mе şеr û latî
هم مقاتلو الـ ي بـ ك
ne
قمم الجبال
Dijmin kеtîyе
Roj roja me
اليوم هو يوم الشعب الكردي
kurdaye
العدو احتل أرضنا
wеlat lê
Dijmin kеtîyе
zilm u zor wê
ال ظلم واستبداد بعد اليوم
nemîne
العدو احتل وطننا
wеlat
 Li sеr mе cеng ûحرب فيها كر وفر على تراب Çek û rextên
YPG
قوات الـ ي بـ ك
أرضنا
lê bazî
rojava
 Li sеr mе cеng ûحرب فيها كر وفر على تراب di
تزين أرض روج آفا
xemlîne
أرضنا
bazî
Dеlalê, dеlalê
غاليتي عزيزتي غاليتي
dеlalê

 -3أغنيةPîroz be :
مبروك أقبلت ي ب ك
YPG hat
غناء :كورال
كلمات :غير مبين
ألحان :غير مبين
إنتاج :غير مبين
 Pîroz be YPG hatمبروك أقبلت ي ب ك
Şewqa xwe daye
تلقي بنورها على البالد
welat

 -4أغنيةwa :
ها هو يعدو
dibazene
غناء :كوما أواز
كلمات :كوما
أواز
ألحان :كوما
أواز
إنتاج :كوما أواز
Meznayî
 nayê her demالعظمة ال تأتي كل يوم
Rû yê wê her
بوجهها وابتسامتها
şad
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كم ألف عام مضت
لم يفرح فيها الشعب مرة

دليل الحرية
ربيع الشعوب
ها هي تزين أجل

ها هي تزين أجل
فكرة الحرية
تغزو العالم

ها هو يعدو
حصان الحرية
يعدو في العالم
في فصول العام األربعة

يتفتح من جديد
تنبت األماني

Çend hezar
sale carek
Gel
nebû
dilşad
...
Rêber azadî
ye
buhara gelan
va dixemlîne
hey
Wa
dixemlîne
hey
Hizra azadî
yê
Cîhanê
dixemlîne
va
dibezîne..va
dibezîne
Hespê
azadiyê
Cîhanê
dibezîne
...
Çar demsal
Jinû vedibe
rûçikê hêja
da
Şïndibe
xwezayê
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 أهال بقدوم ي ب كYPG hat ser çava
 من أجل شعوب روجافاJi bo gelê rojava
يبغ
YPG YPG YPG
ي ب ك هي قوتنا
تحيا تحيا ي ب غ

hêza me ye
bije bije YPG

ي ب ك قوة قوامها الكرد

YPG hêza kurde
Serê me ji ber
نفتخر بهذه القوات
bilinde
Daxwaza
wê
أهدافها معروفة
xwyaye

 الدفاع عن الشعوبParastina gela ye
يبغ

YPG YPG YPG

ي ب ك هي قوتنا
تحيا تحيا ي ب غ

hêza me ye
bije bije YPG

YPG ji bo me
ي ب ك هي قوتنا
hêze
Gel
hemî
تدافع عن كل الشعوب
diparêze

وتأتي أكلها

الصحوة التاريخية
في هذا الحيز
دليل الحرية
في كل بالد

Xweseriya
xweda
Hişyariya
dîrokî ye
Di
nav
gerdûn de
Rêberê
azadiyê ye
Di her welatî
de

Çek hilgirtî ser
حمل سالحه على كتفه
mila
 ودخل قلوب الجميعKetiye hemî dila
يبغ

YPG YPG YPG

ي ب ك هي قوتنا

hêza me ye

تحيا تحيا ي ب غ

bije bije YPG

YPG

bo bi
ي ب ك بات باآلالف
hezaran
Rêberê şîna  أدخلت الرعب في قلوبTirs xist dilê
قائد الحياة الكبرى
mezin
األعداء
neyaran
ding dikhe
YPG ji mere
يعلو صوته للسماء
ezman
ي ب ك هي كرامتنا
romete
Bîra
ji
dergûşa
من املهد القديم
kevnare
 يفدون الشعب بأرواحهمCan gorîê milete
Li
mezra
في منطقة بوظان
botan
يبغ
YPG YPG YPG
Sûretê wî
صورة تلك الفتاة
zeryaye
ي ب ك هي قوتنا
hêza me ye
Hêviya
حلم املضطهدين
bindestan
تحيا تحيا ي ب غ
bije bije YPG
Rêberê azadî
دليل الحرية
yê ye
 يوم جديد للشعوبNûroja gelan
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 -5أغنيةberitan :
غناء :سيبان خالت

بيريتان (اسم مقاتلة)
ترجمة كلمات األغنية

كلمات :غير مبين
ألحان :غير مبين
إنتاج :غير مبين
Tu ye roja
أنت شروق الشرق
rojhilatî

bêrîtan bêrîtan

بيرتان بيرتان

Tu aşitî u xebatî

أنت السالم والنضال

bêrîtan bêrîtan

بيرتان بيرتان

Tu cenga waran
أنت حرب البالد والوطن
welatî
bêrîtan bêrîtan

بيرتان بيرتان

 -6أغنيةwa :
أيها الشهيد
sihed
غناء :فرقة
بوطان
كلمات :فرقة
بوطان
ألحان :فرقة
بوطان
إنتاج :فرقة
بوطان
Wa şehîd
kaniya jîna
duristî her tû
ye
Pekrewan
xwedyê
dîroka pir
bûha
tû
rêberî
Welat
bi
xwîna xwe
kirî
Li ser xwînê
qelen birî
Jîn ji te û jiyan
ji te tû namirî
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أيها الشهيد

أنت منبع الحياة الحقيقية
أيها املقدام

أنت صاحب ذاك التاريخ الثري

بدمائك فديت الوطن
وقدمت دمك مهرا للحرية الوطن
منك العيش وأنت الحياة

وستبقى خالدا ستبقى خالدا
أيها الشهيد قبرك

هو القبلة والوعد والوعد
أيها املقدام
دمك هو قسم الثورة
أنت الحياة وأنت السحاب
وأكثر قيمة من أي ش يء
منك العيش وأنت الحياة
ستبقى خالدا

Na tû namirî
na tû namirî
أنت الشروق على الغرب
Wa şehîd
merqe
بيرتان بيرتان
û soz û
peyman gora
te ye
أنت السالم للشعوب
Pekrewan
şoreşgerên
بيرتان بيرتان
qerar danebi أنت املعركة من أجل أرض
navê te ye
الكرد
Tûjîndar û
zîperî
بيرتان بيرتان
tû ji her tiştî
bilind tirî
Jin ji te jiyan ji
te tû namirî أنت زهرة كردستان الحمراء
Na tû namirî
na tû namirî
بيرتان بيرتان

Tu ye roja rojava
ye
bêrîtan bêrîtan
Silav ji bona gela
ye
bêrîtan bêrîtan
Tu cenga waran
kurdaye
bêrîtan bêrîtan

Tu

sorgula
kurdistane

bêrîtan bêrîtan
Rebera keçen
قائدة كل نساء العالم
cîhanê

Wa
أيها الشهيد

صدى رصاص بندقيتك نشر الفكر
أيها املقدام

هذا الفكر زين كل ش يء

şehîd
dengê
tivinga te
raman belav الشعب
kirî
Pekrewan
raman bi
pela
neqişand li
her derê
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بيرتان بيرتان

bêrîtan bêrîtan

 أنت دفعتTe
لالنتفاض
بيرتان بيرتان

gel rakir
serhildane

bêrîtan bêrîtan

Tû mamûste
û honerî
tû qadî û
rêberî
Jîn ji te û jiyan
ji
te tû namirî
Na tû namirî
na tû namirî

 -7أغنيةawazek :
te
غناء :فرقة نرجس
بوطان
كلمات :فرقة نرجس
بوطان
ألحان :فرقة نرجس
بوطان
إنتاج :فرقة نرجس
بوطان
Awazek tê ji
rojava
Şoreşa
kurdistanê ye
Xemla wan bi
torîn e
Cenga
wan
şewqa rojê ye

لحن قادم من روجافا

أنت املعلم وأنت الفن
وأنت القاض ي وأنت القائد
منك الحياة وأنت الحياة
وستبقى خالدا
ستبقى خالدا

أغنية:
-8
destana
قيام األسطورة
Efsane
غناءKewe :
كلمات :عبد
الرحيم موش ي
ألحان :سيبان
خالت

لحن قادم من روجافا
صوت ثورة كردستان
زينتهم مشاعل
حربهم ضوء النهار

إنتاج :شركة
Gelê kurd ne
koleye
Şervanê doza
xweye
Merxasen
xaka xweye
Hê hê hê can
can can

72

الشعب الكردي ليس عبدا
يقاتل في سبيل قضيته
شجاع يدافع عن أرضة
هاي هاي هاي جان جان جان

Roj li Rojava
hilberî
Genim, simbil
rabû ser, êdî
Ked û heyfa,
salên zorî
Li bin dera gela
raperîn

YPG

اليوم يصنع من جديد في bû
efsanê
روجافا
القمح والسنابل نبتت من Destana mêr
xasane
جديد
Cîhan xwezî
نضال وثأر السنوات الظلم bê any
Bi cenga gel
nasane
تحت شجر االنتفاضة
Can fida tu
namirî
Can gorî tu
xweş mêrî
ال يعترف بحاجز الهيمنة
Qehreman tu
camerî
ينجرف نحو الحرية
Tuye YPG
Tuye YPJ
واليوم يخلق من جديد

Nasnake benda
serdestî
Diherike ber bi
azadî
Va ye îro nûjen
dibe
Dîroka
resen
التاريخ األصيل كردستان
Kurdîstanê

Werin em tev
bibin yek
Girê bidin
Biheşta welatê
rext u çek
جنة بالد العالم
jînê
 Nirxê mirovahîتضحي في سبيل قيم Hey keç û
xwrtê çeleng
اإلنسانية
canfîde
Hê hê hê can
can
 Bi tîna evîna rojêمن دفئ عشق الحياة
Xweserîya
 hebûnê saz dibeتثبت دعائم االستقالل
Bakur başor
rojhilat
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ي ب ك تحولت إلى أسطورة
ملحمة الشجاعة
العالم علق آماله عليها
بنضال الشعب عرفه
أيها الفدائي ستبقى حيا
أيها املضحي أنت الشجاع
أيها البطل أنت السخي
أنت ي ب ك أنت ي بـ ج

تعالوا لنكون يد واحدة
لنشد على خصرنا السالح
أيها الشباب والشابات
هاي هاي جان جان

شمال جنوب وشرق كردستان

انتفضوا فقد أشرقت الشمس
لتحرروا أرضكم
فهذا هدية لكم جميعا
كوباني أرض الشجعان
مقاومة األسود
معركتها معركة الشجعان

شعبنا ها قد انتفض
الـ ي ب ك أعلن املقاومة
ليكن شعار الجميع هو الثأر
شعبنا ها قد انتفض
ليصل صوته إلى األجانب
االستقالل بات قريبا
الحرية باتت قريبة
كوباني قلعة املقاومة
عاشت أياديكم يا أبطال

Rabin roj Li
me hilat قلب كردستان يخفق بشده
Rizgar bikin بروحها تفدي من أجل
warê xwe
القضية
Hunê tev تكبر وتكبر موجة تلوى
االخرى
bigrin xelat
Kuban warê
mêraye
وتجري هي ثورة فيان
Berxwedana
şêraye
Bi
şerê
mêrxasaye
Gel rabu ye
serhildan
YPG
kir
berxwedan
Tevde bêjin
tol hildan
Gel rabuyê
ser piya
deng daye
ejnebiya
Serxwebon
nêzîk bo ye
Azadî li me
xwiya
Kuban kelha
berxwedan
Her dijî hun
Qehreman
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Lê

dide dilê
Kurdistan
Bi
rihê
cangorîyên dozê
Pêl bi pêl mezin
dibe
Diherike şoreşa
viyanê

Dinya bî ji
 were heyranفداكم كل الدنيا
Tuye YPG
أنت ي ب ك أنت ي بـ ج
Tuye YPJ
 -9أغنيةvayi :
ها قد اقبلوا
haten
غناء :كورال
كلمات :غير مبين
ألحان :غير مبين
إنتاج :غير مبين
Va ye hatin

ها قد أتو

şervanên şoreşê

مقاتلي الثورة

Leşkerê rojê

جند النور

xwediyê jînê

أصحاب الحياة

Tev bi hevre

الكل معا الكل معا

tev bi hevre
Bêjin kîne YPG
Yekîneyen
parastina gelane

الكل معا الكل معا
قولوا من هم ي ب ك
هي وحدات حماية الشعب

 -10أغنية:
biji biji ypg
غناء :فرقة
بوطان
كلمات :فرقة
بوطان
ألحان :فرقة
بوطان
إنتاج :فرقة
بوطان
lı pay teğte
mitani
awder aşe lı
ser kani
destaru ğeş
bırine
şoreşa waşo
kani
hatın
paraswaneng
el
biji biji ypg
biji biji ypg

عاشت عاشت قوات ي بـ ك

dengere
cenga gıra

يخوضون حربا طاحنة
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تحيا قوات الـ ي ب غ
ترجمة كلمات األغنية

في عاصمة امليتانيين
حيث الطاحونة فوق رأس العين
أيها الطحان اطحن جيدا
إنها ثورة في رأس العين

قادمون حماة الشعب

كأسالفهم درويش والفرسان

يحاربون الطورانيين
حرابهم في مواجهة املغول

قادمون حماة الشعب
عاشت قوات ي بـ ك

املقاتالت جدلوا خصالت شعرهن
يقاومون في ساحات القتال
في الساحات كاألسود
وفي الخنادق إلى جانب الشجعان

قادمون حماة الشعب
عاشت قوات ي ب ك

صدى طبول الحرب تتردد
)في واش أوكاني (رأس العين

renge derveş
u suvaran
يبغ
YPG
dıkın şere
turanan
Xweşî û şînî bide
herber معنا دائما في الفرح والحداد
me
li humbur
muqla çiyan
 شباب وفتياتKeç û lawê rojê
hatın
paraswaneng
el
معا إلى الساحة
bigrin govendê
biji biji ypg
biji biji ypg
يدا بيد
Dest bi des
وكتفا على كتف
t mil bi mil
adula kesi
Bi hevre gazîkin
hunane
معا ناوا للـ ي ب ك
YPG
lı cederan
Yekîneyen
berğudane  هي وحدات حماية الشعبparastina gelane
miydan qada
seraya
يبغ
YPG
li cibran rex
virane
من أجل استقاللية
Ji bo xweseriya
hatın
paraswaneng
el
شعوب العالم
gelê cîhanê
biji biji ypg
biji biji ypg
 شباب الكرد اليومCiwanên kurd îro
نزلوا إلى الساحات
li meydanê
dengvaradan
na hole
 أهال بقدومكمBi xêr hatin hun
waşo kani le
hole
هل الخير
bi xêr hatin
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Şervanên şoreşê
أهال مقاتلي الثورة ي ب ك
YPG

Keç û xortê

شباب وفتيات

welatê me YPG

بالدنا هم ي ب ك

 -4كلمات األغاني الثورية
 -1أغنية :جبينك  -2أغنية :أني
طالع اتظاهر
عالي
وصفي
وصفي غناء:
غناء:
معصراني
معصراني
كلمات :غير مبين كلمات :غير مبين
ألحان :وصفي
ألحان :تراث
معصراني
إنتاج :خاص
إنتاج :خاص
جبينك عالي وما
واني طالع اتظاهر
بينطال

hey

hélév
hélé hélé
je
reş
asrefiyere
hélé
hey hélév
hélé hélé
je
gır
geslenere
hele
hey hélév
hélé hélé
jı gır siru le
hele
hey hélév
hélé hélé
je roj avare
hele

هر هيال هيال وهيال
نعم ملقاومة األشرفية

هر هيال هيال وهيال

نعم ملقاومة تل قصطل
هر هيال هيال وهيال
نعم ملقاومة تل زيرو
هر هيال هيال وهيال
نعم ملقاومة روجافا

أغنية:

-3
مندوسهم

 -4أغنية :يا إيراني

 -5أغنية :يا حيف

غناء :غير مبين
كلمات :غير مبين

غناء :غير مبين
كلمات :غير مبين

غناء :سميح شقير
كلمات :سميح شقير

ألحان :غير مبين
إنتاج :خاص
مندوسهم
مندوسهم

ألحان :تراث
إنتاج :خاص

ألحان :سميح شقير
إنتاج :خاص
يا حيف آخ و يا
حيف
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يا إيراني كلبك ودع

هالجيش
يا
السوري الحر
شرفك مضرب
للمثال
هديرك من موج
البحر

منك

واحد
بيسوى مية
أنت يا جيش
الحرية
ايدك والثورة
السورية
بيحموا بلدي من
كل شر

زخ رصاص على
الناس العزل يا
األسد
بيت
تعا شوفه تعا تسمع حيف
مندوسهم
دماتي بيديا
وأطفال بعمر الورد
وان جيتك يما يا ماهر يا نعيمي يا
هو ساقط بس يدلع تعتقلن كيف
ماهر يا نعيمي
شهيد
وأنت ابن بالدي
وبسيفك تقطع
ناس ي حاله انه حمار تقتل بوالدي
روسهم
ال تبكين عليا
للعادي
وظهرك
هاجم
ساقط ساقط يا وعليي
بالسيف
بشار
سمعت هالشباب
يا أسد خبر مخلوف
بلشناها بدرعا
يما
صارت
اللعبة
يا حيف يا حيف
بالثورة السورية سببنا ليهم صرعة عاملكشوف
املندسين صفوف وهذا اللي صاير يا
وطلعت يما كبار
حيف
قامت حمص االبية صفوف
صغار
وبدهم ترحل شو ما وبدرعا ويا يما ويا
حيف
صار
وهللا قومة قوية
تهتف للحرية
ساقط ساقط يا
واجهوون الظالم
بشار
باملدفعية
سمعت هالشباب
يما الحرية عالباب
ضمير
اهل
ولعيونك يا جرجناز يما..
وكلمة حرية يما الشرقية

عسكر حر داير
من دار
السوري
عز
تقابلها الروسية أعطتنا أحلى هدية لو قل الخبز والغاز
بعيونه داير
رفض يضرب
أبو الدرداء الغالي في اآلخر إلنا املفاز
شعبه نار
شهداء
عار صرنا
رفض
بإذن الواحد الجبار
من زينة الرجال
الجيش الخاين جرحى
ساقط ساقط يا
بشار
وأسرى للحرية
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طلعوا يهتفوال
شافوا البواريد يما
قالوا إخوتنا هن..
ومش رح يضربونا
يما
ضربونا
بالرصاص الحي

تحيا يا جيش والدم وهللا يا
أبو الحكم يا عيني
هواي
األحرار
بلدي
تحمي
عمرو ما يصير ميه يا مربى الجوالني
والثوار
ع جبينك تيجان وهللا ما نتراجع
يا مروض األسود
لنشيل البعثية
الغار
والثورة ع بواب
والثورة رح تنتصر صياد الغزالني
النصر

الجيش الي بقلبو
خوف
عاهدنا شرفو ما
يعوف
وطنو
يفدو
عدماتو

خاين سن للغدر
سيوف
فينا
يقتل
عاملكشوف
انت معنا وبكرا
نشوف
دم الشهداء فتح
زهر
جبينك عالي وما
بينطال

ويا بشار ونحن إدلب متنا بإيد إخوتنا
عنا إجباري بدك
باسم أمن الوطن
تقلب
زمن الصحوة ال
وإحنا مين إحنا
تستغرب

زمن قوة وانتصار
ساقط ساقط يا
يقرا صفحتنا
بشار
من رب البرية
حماة ويا بشار وحوش
ردت
الغاب
الجريحة
مش تاري السجان
لسه ما صفو يما كلمة حرية
وحدة..
شباب دير بعلبة حنا رجال الذبيحة الحساب
ادلب
صاحت
الزيتون
وحاشيتك كلهم كالب هزتلو أركانو
يا اهل الحمية
ومن هتفت الجموع
يما أصبح كامللسوع
عاليغدر
ويلي
حنا أبناء الوليد ويخون
وأنت بيناتهم الحمار يما..
ساقط ساقط يا
يصلينا بنيرانو
بشار
من حمص العدية
ويا بشار وهاي وإحنا للي قلنا للي
روحي ترخص
بيقتل شعبو
اهل الدير الرجال الرستن
للوطن
خاين .يكون من
عنها أوعا ال تتمسكن كاين.
شيالين الحمالي
كرمال الحرية
محنا
يابشار
إرهاب وال سلفية بين الفرات ودجلة بالشهادة راح نتمكن والشعب مثل القدر.
بإذن الواحد الجبار من ينتخي ماين
يا منبع األبطال
ساقط ساقط يا
شباب من ريف
والشعب مثل القدر
بشار
الشام
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واسألوا التاريخ

هالجيش
يا
السوري الحر
شرفك مضرب
للمثال
هديرك من موج
البحر

يالوردة الجورية
أصوات
حنا
النواعير
من حماة االبية
حنا أبناء الوطن
ابنائك سورية
وما تفرق بينا
املحن
سنة وعلوية

واني طالع اتظاهر
دماتي بيديا
وان جيتك يما
شهيد
ال تبكين عليا

يا رب تنصرنا وتعين ويا بشار ويا ديوث
على راسك بدنا
على بشار اللعين ندوس
تضرب أنت وكل
بسبوس
بايع الجوالني
نجاح
وتضرب
ومشتت الخالني العطار
ساقط ساقط يا
بشار
مندوسهم
ونحنا نحنا املندسين
مندوسهم
األسد وبدنا نعلمك حرف
بيت
السين
مندوسهم
صاروا
يا ماهر يا نعيمي يا وأيامك
خالصين
ماهر يا نعيمي
وبسيفك تقطع
وآخر أيامك يا حمار
روسهم
ساقط ساقط يا
بشار
ونحنا ما نحتاج
النيتو
نحنا نجيبو من نص
بيتو-
 -8أغنية :حرام
 -9أغنية :انت الحرة
عليه

 -6أغنية :جنة  -7أغنية :سكابا
يا دموع العين
جنة
وصفي
عبد غناء:
غناء:
غناء :غير مبين
الباسط ساروت معصراني
عبد
كلمات:
الباسط ساروت كلمات :غير مبين كلمات :غير مبين
ألحان :غير مبين
ألحان :مقتبس ألحان :تراث
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واألمل باين

كلمات
تكلمة
األغنية رقم ()4
يا ريتو يفهم يا ريتو
شو معنى كلمة ثوار
ساقط ساقط يا
بشار
وساقط ساقط يا
جزار
ساقط ساقط يا
بشار
ساقط ساقط يا
حمار
بإذن الواحد الجبار
ساقط ساقط يا
بشار

 -10أغنية :يا سمين
الشام

غناء :غير مبين

غناء :يحيى حوى

كلمات :غير مبين
ألحان :تراث

كلمات :غير مبين
ألحان :يحيى حوى

إنتاج :خاص

إنتاج :خاص

جنة جنة جنة
وهللا يا وطنا

سكابا يا دموع
العين سكابا
شهداء
على
سورية و شبابا
حيو الالذقية
بسهوال و رمال
حيو صليبة هم
أهل الشجاعة
سكابا يا دموع
وسكن فيه…
العين سكابا
عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
شهداء حرام
على
حرام علي ـ ـ ـ ـ ـ ــه
سورية و شبابا

يا وطن يا حبيب
يا بو تراب
الطيب
حتى نارك جنة

روينا
بترابك
وبأحضانك روينا
ولترابك حنينا
وبمجدك علينا
وصلنا شامنا حرة بريفا و
للقمة
ميدانا
للعليا وصلنا
حرستا و دوما هم
أهل الكرامة
ثوري ثوري درعا
انتي شامنا حرة بريفا و
بعتامينا
ميدانا
شمعة
حمصية تنادي
فزعة يا مسند قابون و عربين هم
أهل الكرامة
حملنا
سكابا يا دموع
يا مسند حملنا العين سكابا
شهداء
على
سورية و شبابا

إنتاج :خاص
قالوا بشار يقتل
عشان
شعبه
كرسيه..
عشان كرسيه…
عشان كرسيه…
علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
حرام
حرام علي ـ ـ ـ ـ ــه
هجر شعبه عن
الوطن وسكن فيه..

إنتاج :خاص

إنتاج :شركة

انتي الحرة ومهرك دم ئالولي إني إنسان
بيرخص ألجلك يا
حر اجبيني ما بينهان
حرية
ماش ي بدربي وما بهتم ما جربت الحرية
وبدل الروح بترخص بس كتبتا على
الحيطان
مية
هيال هيال هيه هيال يا كسروا أملي حبسوا
نغمي
سورية
بدهم مني اكتم املي

حريتنا انرسمت فينا راح احكي واحكي
بتشهد
ليه يدمر ليه يبد واألرض
يا سورية ال تبكي
خطوينا
شعبه ويكويه..
ما هنــا ال ما ذلينـا

شعبه يكويه…

راح احكي واحكي

عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ألجل عيونك يا
حرام
يا سورية ال تبكي
سورية
حرام عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
جرح اإلخوة وجرح
مين هيال هيال هيه هيال يا
الوطن
ياسمين الشام مزهر
سورية
يشفيه..
ربي يشفيه…
حرام علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرام سمعنا وحكيو عن
أمجادك
عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
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يعني الحرية ملكي

حمص يا أم
العروبة للخوف
باست توبة
انهاب
ما
الصعوبة ال ما
نعرف الصعوبة
أبطال واسأل عنا
حمصية واسأل
عنا

حلب يا أم األجواد
سورية لك تنادي
حي على الجهاد ال
تخذلي وطنا

حماة
يا
ساميحينا وهللا
حقك علينا
انت منا وإلينا
بالجبار أملنا
حاشا هللا يخاذلنا
جسر الشغور
لحن
ورستن
الشهادة غنن
مهما تقتل وتدفن
تقتل أمم وتدفن

بي استشهد أمانا
تاريخك مجبول بعز بعدتوا أمي عنا
حرم الطفل من
بي استشهد أمانا
قتل
صرخت ادلب السعادة
سوريين ونحنا والدك بعدتوا أمي عنا
والديه..
بجبلها و قراها
من الشام ودرعا تأسري خي ليش؟؟
مطلبنا املوت،
ليش ؟؟.
وداريـا
مذلة ما نرضاها قتل والديه…
سكابا يا دموع حرام علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرام هيال هيال هيه هيال يا .شو الي صار
بموطنا
سورية
علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
العين سكابا
خطفوا أمني أخدوا
شهداء أعدم أطفال األمة
على
أمي
وطفله بيديه..
سورية و شبابا
من مجرى دمعات حتى حلمي مات
بالبي
أطفالك
طفله بيديه…
ع راس ي الديرية حرام علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرام رح نرسم لوحات
النصر
هم أهل النشامة علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
الطفل
ظلم
صرخت بوكمال وبمدرسته اعتقل كلما اشتد الليل راح احكي واحكي
واحكي
الحالك
ليه..
جيناكم فزاعة
رح تشرق شمس
سكابا يا دموع
يا سورية ال تبكي
الحرية
اعتقل ليه…
العين سكابا
شهداء حرام علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرام هيال هيال هيه هيال يا
على
ياسمين الشام مزهر
سورية
عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
سورية و شبابا
يعني الحرية ملكي
الرضيع
قتل
ثورة كرامة ليوم والكفيف أدمع شمس العزة بتشرق
بكرا
عينيه..
القيامة
وبتضوي ع جيل
دمك يا شهيد
غنينا حئوء األطفال
الثورة
أدمع عينيه…
برقبتنا أمانة
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سكابا يا دموع حرام علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرام
حرة ورح بتضلي حرة ضوينا شمعة امال
علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
يا باري إلنا الجنة العين سكابا
شهداء حرم األم من قرت
على
عينه أبكاها عليه ..ابدا ما برض ى الذلية بكرة هالطفل بيكبر
سورية و شبابا
شهيدينا ال ما
هيال هيال هيه هيال يا
مات زغردن له يا
وبيبني مجد االجيال
سورية
أبكاها عليه
البنات
خادمات
وحوريات
بشار الخاين ما حرام علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرام
خادمات
علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
صان األمانة
وحوريات
بإذن هللا على خان الوطنية و أم الشهيد تبكي ملا منحضن بكرا
جرحك لم وال تهتم
ترابك
تنوح يما تنادي..
عيشنا بمهانة
الجنة
بكرة العزة بتمحي
سكابا يا دموع
إما شهدا وإما أحرار الهم
يما تنادي…
العين سكابا
الرقة
من
راح احكي واحكي
شهداء حرام علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرام
للقامشلي دم على
ما تعودنا على فراقك واحكي
علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
سورية و شبابا
البطولة يغلي
يقتل أمم ويصلي
يا سورية ال تبكي
وزنود والدك قوية
يقتل أمم ويصلي
يا خسيس ارحل بشار األسد ما وأنا الشهيد حلمي هيال هيال هيه هيال
ياسمين الشام مزهر
سورية
يما بشهادة..
صان األمانة
عنا
خان الوطنية و
يعني الحرية ملكي
بشهادة…
عيشنا بمهانة
أحرار
حتى
الساحل تبصم سكابا يا دموع حرام علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرام
علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
العين سكابا
بأنك راحل
نظامك
وهللا
شهداء صرخة شهيد حلمي
ظالم على
فاشل
يما بشهادة..
سورية و شبابا
وأمنك فاشل

83

يا خسيس ارحل
عنا

دوري
دوري
دوري يا نوارس
دوري
يا شهيد يالدي
ياسمين وجوري
وادعوا يا أهلنا

بشهادة …
زفيني يما هلهلي يما
وزاغردي..

زاغردي…
حرام علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرام
علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
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