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 ا الوطنيـــة ودورهـــاألغني
 زياد عجان األستاذاملوسيقي  

وأصبحت  العثمانية وتطورتالتتريك  غنية الوطنية في بالدنا ببداية النضال الوطني والقومي العربي ضد سياسةظهرت األ

إبان الكفاح الذي خاضه شعبنا ضد االستعمار الفرنسي إذ كتب العديد من الشعراء قصائد أنشدها  شمولية وجاهزية أكثر

  منها:اجلميع أذكر 

 إننا نهوى الظالما                             ظالم السجن خّيم  يا                                    

  جن أرواد ـوقد كتبها " جنيب الريس " وهو معتقل في س

  البارودي:كما كتب فخري 

 ام لبغدانــمن الش الد العرب أوطانيـب

 إلى مصر فتطوان د إلى مينــومن جن

  التالية:كما اشتهرت األناشيد   

 0 عليك مني السالم يا أرض أجدادي –وطني أنت لي  –موطني  –في سبيل اجملد  -الشباب نحن    

الوطنية تغنى في ميادين القتال إذ بدأت القصائد  ،6591عام وتبلغ األغنية الوطنية ذروتها إبان العدوان الثالثي على مصر 

 0التي أرست قيم األغنية الفاعلة واملتفاعلة وفي جبهات التصدي وقد خاضت مصر هذه التجربة الناجحة 

 0ية امللتزمة بالوطن كفرقة الطريق وفرقة األرض وفرقة العاشقني العديد من الفرق الغنائوقد احتضنت سوريا العربية 

 رايا فكتور " حيث غنى املغني األمريكي " دين ريد " في رثاءإلشارة إلى مهرجان برلني احلادي عشر لألغاني الوطنية والبد من ا

يحيّ نضال الشعب الفلسطيني  غنّى" مغني التشيلي الشهيد الذي اغتاله نظام " بينوشيه " الفاشي في تشيلي ثم 

 قائال:

 كنت أعيش حياة هانئة هادئة

 دوان أيقظنيـــر أن العـــــغي

 ود اآلنــــــــــأع وينبغي أن

 ألناضل من أجل حرية شعبي

 والعودة لفلسطيني

 ووطنيبلدي 

 فلسطني ....... فلسطني
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 قسمني:األغنية الوطنية تنقسم إلى 

 األناشيد التي توزن على إيقاع املارش وهو :األول  "Tempa De Marcia .  " 

 الوطنهو يتحدث عن  :الثاني  

يأرض مني السالم  وأنشودة عليكسبيل املثال فإن نشيد نحن الشباب لنا الغد " يجسد القسم األول  علىف

 أجدادي " جتسد القسم الثاني

 :  النماذج

من عشرينيات القرن املاضي وهي من القسم الثاني  "  حملمد عبد الوهاب "  أغنية "  حب الوطن فرض عليّ "  .6

. 

 " من ثالثينات القرن املاضي شعر الشاعر السوري " عمر أبو ريشة " أحلان بيل اجملد واألوطانــيد في ســنش .2

 ".فليفل أخوان 

 . " فليفل أخوان "  أحلان "  ابراهيم طوقان " رة شعرمن األناشيد الناجحة املعبّ  "  موطني موطني " .3

ولكننا " ألم كلثوم  "  ملحنة أصال " نزار قباني " " من األغاني الوطنية شعر أصبح اآلن عندي بندقية "  .4

 .6511   مت هذه األعنية عاموقد قدّ  "  محمد عبد الوهاب " سنستمع إليها بصوت ملحنها

محمد عبد  " أحلان وغناء  اجلندول وكليوباترة  من شعر " علي محمود طه " شاعر "  فلسطني "  قصيدة .9

 .6541 مت عامقدّ  " الوهاب

 . من أجمل األغاني الوطنية    ةــلفيروز والرحابن "    قرأت مجدك "  .1

 0ة  أغنية وطنية ناجحة ــلفيروز والرحابن "   شآم يا ذا السيف "  .7

محمد عبد  " حلان وغناءأالنهر اخلالد من    " شعر محمود حسن اسماعيل " مؤلف قصيدة الشرقدعاء " .1

 0وظهرت في أوائل اخلمسينيات من القرن املاضي  "  الوهاب

 "  .جوزيف عازار  " وغناء "  منصور الرحباني" من أحلان   " نذكر يوما كنا بيافا " .5

 . لفلسطني حيث حلقت فيروز والرحابنة حلنا وأداء   ممن أروع ما قدّ  "  املدائن زهرة“  .60

اها محمد نها وغنّ حلّ  / 6520 /   (متوز  24)    ة ميسلون ـــإثر موقع " شوقي أحمد“ شعر قصيدة دمشق" .66

  عبد 

a. قبل االحتالل الفرنسي لطات االحتالل الفرنسية من ـــالوهاب إثر العدوان الغاشم على البرملان من قبل س

 أيار 25 / في

b. / 6549  /0 

وحتتل مقدمة األغاني الوطنية ومتتاز مبتانة  " محمد عبد الوهاب" و أحلان  " فيروز "  غناء "مرّ بي    قصيدة" .62

 0 اللحنية " محمد عبد الوهاب " تاذيةــوهي تؤكد أس تهاــالســحلنها   وس

  " مروان حسام الدين " غناء " عيسى أيوب " شعر " إيلي شويري " من أحلان " أنا سوري و أرضي عربية " .63
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 واهد  ــــــالش

 6594 – 6152 الشاعر السوري جنيب الريس : شعر نشيد يا ظالم السجن خيم 

 6511 -  6117 فخري البارودي الشاعر السوري  : شعر نشيد بالد العرب أوطاني 

 6519 – 6502 أمني عزت الهجني :  كلمات  أغنية حب الوطن فرض علّّيا

 6550 – 6560 عمر أبو ريشة الشاعر السوري  : شعر نشيد في سبيل اجملد

 6546 - 6509 الفلسطيني ابراهيم طوقان الشاعر  : شعر موطني نشيد موطني 

  6551 – 6523 نزار قباني الشاعر السوري  : شعر أغنية أصبح اآلن عندي بندقية 

 6545 – 6506 املصري علي محمود طهالشاعر  : شعر قصيدة فلسطني 

  2064 – 6562 اللبناني سعيد عقل الشاعر  : شعر قصيدة قرأت مجدك 

  2064 – 6562 اللبناني سعيد عقلالشاعر  : شعر قصيدة شآم يا ذا السيف 

 6577 - 6560 الشاعر املصري محمود حسن اسماعيل  : شعر قصيدة دعاء الشرق 

 2005 - 6529 الفنان اللبناني منصور الرحباني  : شعر قصيدة نذكر يوما 

 6573 – 6523 الرحباني األخوين رحباني  " عاصي  : شعر قصيدة زهرة املدائن 

  6532 – 6511 املصري أحمد شوقي الشاعر  : شعر قصيدة دمشق 

  2064 – 6562 اللبناني سعيد عقلالشاعر  : شعر قصيدة مرّ بي 

 2002 – 6541 عيسى أيوب الشاعر السوري  : شعر نشيد أنا سوري وأرضي عربية 

 : حنوناملل

 6  6556   -   6511/   محمد عبد الوهاب:   امللحن واملؤدي ـ  .  / 

قصيدة   " - " قصيدة دمشق "   - "قصيدة دعاء الشرق "   –"  أصبح عندي اآلن بندقية "  - "   أغنية حب الوطن"   

 .  "  بيمر  

 2  6519 – 6155 " محمد فليفل  0000000000000موطني موطني   "  –"  نشيد في سبيل اجملد "  :  فليفل إخوان ـ  

 3- 0"زهرة املدائن "   - "شآم يا ذا السيف "  - "قرأت مجدك ":   األخوين رحباني 

 4 -  نشيد أنا سوري و أرضي عربية   : إيلي شويري  

  ناملؤدّو

 موطني  -في سبيل اجملد    :  اجملموعة

 0زهرة املدائن   -شآم يا ذا السيف   -قرأت مجدك    :  فيروز واجملموعة

  جوزيف عازارقصيدة نذكر يوما  : 

  فيروز  املؤدية :  "مرّ بي "  قصيدة 

  مروان حسام الدين " املؤدي :نشيد أنا سوري  "


