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 مقدمة

نني اني ويعنو  الرنثاا الموسنيقي اليم تعدّ الموسيقى واحدة من  همنا الوننوي اني النيم  

 تغنذن اينا الاهنيأ وهفنثا  جذوره إلى هبعد من  العرنث الهنيماي النذن  يلنم النيم 

 سري هول من هللا جدعيي لي وجثا تي عبد(. نوي والمغنييتالمغ)الهزيثة العثبية بيلقييي 

 غنننننننى الغننننننننيي العثبننننننني ىلنننننننا يعنننننننو  انننننني جنننننننذوره إلنننننننى ع ننننننند عننننننني   مننننننني

  .القاقشندنيقول 

 

ي تشنننر ث النننيم  برننننوغ  بينننث لاغننننيي اليمنننني بهميننن  تويعنننياا م ننن   الغننننيي الرننننعيل

 اإللشنني  ي  ( وهيضننهوالر ننيمي والغنننيي البنندون وغيننث والااهنني والعنندليالاضننثمي و

غاننم ماياتننيت الهم وريننة اليمنيننة م نن  ماياتننة الننديني الرننواي الرنني ترميننز بننا ه

الهم وريننة مروثقننة منن  عنندة ماياتننيت انني  عنننعيي وحضننثموت والادينندة وهجننزاي

 مري ر ثالثة. م  مقوميت ي اليمنية الموسيقى اسرقمو

 

 بننيلبوا ن عننةالخي الشننعبية واىغننيلي الموسننيقية اإليقيعننيت منني المرنني ر مننذه هول

انني  ةاىسيسنني الابنننة جميع نني تعنندّ  الرنني الرثاثيننة واىلاننيي الباننث وهغننيلي واىرينني 

 .اليم  اي واىغيلي اىلايي عييغة

 

 انني بعينند حنندّ  إلننى ترشننيبا الرنني والهزيننثة العثبيننة الخانني  هلاننيي مننو ال ننيلي المرنندر

 لسننميغبي والهزيننثة الخانني  إلننى الرنني الرقاننم اليمنيننة الموسننيقى منن  وعننيغ ي إيقيعيت نني

  .وإلي ي من ي المؤ ي  وبيلرقيل والمشيا ة
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 إليقيعيتا ومذه ب ي  تأثثت الري اإلاثيقية وال ندية اإليقيعيت مو ال يلث المردر

 وال نو  م الي تهير ب ي يقوم  يي الري المبي الت الرهيرية فثيق ع  اليم  إلى وادت

 .واىايرقة

 

 يبع ابطن اطبعومني موسنيقيما  يالئنا بمني اإليقيعنيت ذهمن الوننيلوي اليمنينوي فنور وقد 

 منن  ممنني الارننيي «البننيميال» ورقرننة «الطنبننورة» رقرننة م ننيل كلنن  اليمننني  الماانني

 عندّ وي ال ندينة  والمالمن  السثيعة اإليقيعيت كات «الزربي ن» ورقرة إاثيقي  هع 

 مسنر   اني اليمنية الموسيقى إلى اإليقيعيت لق  مذه انيي هول خيي جمعة مامد الونيي

 .العشثي  القثي

 

الرنننثاا ال قنننياي الالمننني ن  مننن  الغننننيي الرننننعيلي اليولسننن و عننندت منتمنننةهيضننني 

وتنندور اىغننيلي الرنننعيلية حننول    الننذن ينبغنني الماياتننة عايننا وعننييلرا لإللسننيلية

الشنعث  هغام  اميتا م  مدرسنةو برالة عاى النبي مامد الام والغزل وتنر ي غيلبي  

الري ال تارزم بقواعد الاغنة العثبينة الورناى ومنو منزي  بني  الا هنة المااينة  الاميني

  .والوراى

سننبم مه ولننوي ول - لألسنن  –اىغننيلي ىشننعير مننذه  المننؤلوي  اىعننايي  و  يننث منن 

قرننيئدما  وي هن ه لننة لألئمننة الزيديننة الننذي   ننيلوا يوثلننوي عقوبننيت عاننى المغنينني  

ويعننث  الغننننيي   وينتننثوي إلنني ا ا  غيلننم المهرمنن  اليمننني ا لتننثة  وليننة هعننال  

الرنعيلي بيلباباة ومي مثا   الدلدلة اي حضثموت وعدي. ولييغ هسميي الشعثاي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86#cite_note-28
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86#cite_note-28
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ىسبيب اجرميعية و ينية قديمة منو هحند همنا هسنبيب سنثقة الرنثاا اليمنني ولسنبا إلنى 

يعنننث   وهغنننيي  ياننندا لقرنننيئد  االلرانننيلبننن  إي بعننن   خايهيننني  شنننعثاي ومغنيننني  

قيمم منتمة اليولس و بيلرعيوي من  وأارة ال قيانة اليمنينة د قو  ا  اليمنيوي مؤلوومي جيد

 .به و  لروثيق الو  اليمني مؤخثا  

 

حسننني   ائوهبنننثأ شنننعثا  ومننن  الوننننوي الغنيئينننة الم منننة اننني النننيم  الوننن  الاضنننثمي

ه  نث من  الرننعيلي  ومنو ان  الرشنث اني الهزينثة العثبينة   وهبو ب ث سنيلا الماضير

 ال نندن اىعن  النذن ه خن  هلايلني   مامد جمعة خيي و  ووع  إلى جنوب شثق آسيي

 مغنيننا والون  العندلي  ننذل  وهشن ث  وتوإيقيعنيت مندينة عاننى الموسنيقى اني حضننثم

 .واير  عاون مامد سعد عبد هللا و مامد مثشد ليجي

  

ثاا اليمنني النذن بقني باولنا القنديا ولنا يرغينث رغنا بعن  اي م ربة الرن ومنيك ال  يث

ومنن  المغنينني  اليمنينني    ,واننؤا  ال بسنني هحمنند ارانني الماننيوالت منن  انننيلي  م نن 

ال الثني  النذن غننى العديند من  اىغنيلي الوفنينة و هينوب فنير  المعثواي  اي اليم 

 .ال و بيلي

ومو لنوغ من  "اإللشني " يخنر  بنا هبننيي  "الزام "اليم  يسمى  يوجد لوي منرشث اي

القبيئنن  وي  ننث منننا هثنننيي الاننثوب والمعننيرك ومننو انن  يمننني قننديا مرعاننق بننيلاثب 

وغثلا إخياة اىعداي ويعو  إلى عرور قديمة و يي كا ش   واحند ومنو الانثب ال 

م والثثنيي تطور الزام  عبث العرور وظ نثت أوامن  م ن  أامن  الرثحينو   غيثمي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
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ومنو موجنو   -االلضميم اي حا  لقبيانة هخنث ويعني  -واىعثاس وال هيي والرثبي  

اندي ا لنوي ااني حضنثموت  همني م.برنورتا منذه اني المننيفق الشنميلية لانبال  ااسن

 .مشيبا يسمى بيلشياة

وهشن ث الشنعثاي الي نو    لريم الي نو  من  اىغنيلي اليمنينة  بينث وغنني  نذل و يي 

النننذن عننني  وتنننواي  نشنننيلوم الشنننبيز اىشننن ث بننني  ي نننو  النننيم  الايخنننيم اليمنيننني 

هغاب ني كات فنيب   ينني حنياي عاينا الي نو  اليمنيني    اني القنثي السنيب  عشنث تعز اي

النذن يامانا الي نو   واالعرنزاأحرى هي الي و  م  هعول هخث   مشوا م   ا الوخنث 

تسنننرعما ا الا ومنننة بيتنننم قيرلنننة بمهرمعنننيت ي و ينننة هخنننث . واليمنينننوي لرنننثاث ا م

اني السننوات اىخينثة الرني   ولنة إسنثائي  اإلسثائياية إللويي لوغ م  اىعنيلة عانى

وغنننى عنند  منن    الي ننو  المننزراحيي  منن  الرمييننز لنندما ولنند بننيقي هعقبننم عقننو ا  

ومي تا ي قرة حدثم اي ثالثينينيت القنثي العشنثي   الدو حية الي و  اليمنيي  هغنية

ومننننيروي  عوننننثاي مننننزاغ اليؤإلننننى قرننننيئد شننننيلوم الشننننبيزن وهشنننن ث مننننإلننننياة   

 .وشوشيلة كميرن عمثام

 والرننننننننننننثاا اليمننننننننننننني غننننننننننننني جنننننننننننندا   وقنننننننننننند قننننننننننننب  منننننننننننننا الونننننننننننننيلوي

 تثااننق نيننوي شننيكي    يننثا   إلننياة إلننى إحييئننا. ومنن  هبننثأ هلوالننا اىمننيأي  الرننياليم

 اىعيننني  واالحرونننيالت واىعنننثاس ومننني شنننيبا كلننن . ثنننا اىغنننيلي  وهلواع ننني   ينننثة 

 والمرداول من ي:

 ا  إلى هعول ي اي بيلسوث  وتثج  خيعة ومي :«الهميلي» هغيلي .1

 .العيمية إلى من ي الوراى إلى هقثب ولغر ي الاداي 

 الريد. هو الرهيرة إمي بغثض البايرة  ويؤ ي ي :«ال يسث» هغيلي .2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%B0%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%B0%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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 ومي الثق   بمثااقة اليم  وتؤ   اي جنوبي «مغثاه بني» هغيلي .3

 .والمزارعي  بيلوالحي  خيعة

 تاآلال بيسرعميل وترميز الثق   وتؤ   بمثااقة :«الزربي ن» هغيلي .4

  يقيلب   يرأل «المث و » بيسا اليم  اي المعثو  والنين اإليقيعية

ي هلاي إيقيغ ويخرا  وه وار  غنيئي ومذمم موسيقية الأمة م  الوني

 .والمذمم الالأمة إيقيغ ع  اى وار

 اىع لتم ي اي تعرمد رتيبة إيقيعيت تثاثية كات مي :«العوا ن» هغيلي .5

 والغنيي حضثموت  خيعة بمنطقة ومي. العو  بمثااقة وتؤ   الشعث 

 ال ندية بسبم الهيلية عايا ال ندية الموسيقى لغابة بوارا   ش د الاضثمي

 يعد مدينري اي والسيمي السيحاية المدي هغام واي باضثموت ال بيثة

 هو مندية ىلايي عد  الاضثمية اىغنية عيرت والم ال حرى

 حسي  ييالون يدن عاى إال همهي مي ولا تسرعد البدائية  العثبية لألغيلي

 يئيي  ثن بيلوقيا سيلا ب ث المطثب هبي م   ّوي الذن 1965 عيم الماضير

 ااس»و «لير بعدك»و «العنم أارعي  يي»: م   روائ  لا اغنى رائعي  

 الهزيثة بقيغ مخرا  إلى اليم  تهيوأت الري «اإلشيرة ب   لو حرى

 .المطثبي  مشيميث وغنيمي العثبية 

 تثلا ي يوا حضثموت وهسواا وا ن وسط هن :«الادرن» هغيلي .6

 .ومؤثث حزي  غنيي ومو المد  عاى يعرمد تثليمي   الشعثية اىبييت

 الموق   الداي: لوعي  عاى ومو يشبا الموال  الغنيي م  لوي: «الداي» .7

 ويعرمد المثس   والداي العيمي واإليقيغ  ال الم عاى اى اي اي ويعرمد
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 غنيي ه ائا اي ومو يشبا واحدة  إيقيعية آلة بمثااقة اى اي اي الشعث

 .العثاق جنوبي اي الزميثن الموال

 قب  اليم  اي عثام الموشايت هي عاى اليم  انيلو يهم  :الموشايت .8

 ي اليمن معياث ب  مقدم مو الشعثن قيل الموش  م  هول وإي اىلدل  

 والموشايت. «الاهثية»اليوم  مي الري «المعياث» حي ا ومعياث مو

 عاى ميالبطيكة  و اإليقيعيت كات الدينية الرثاثية اىعميل م  اليمنية

 ومثساة  موقعة اي ي وتؤ   لا   إلى لسبة الااهي: من ي هلواغ

 الري والرنعيلي السعو ية  اي المنرشث الديني الغنيي واليياعي  وتشبا

  .اى اي ايئقة اي م يرة إلى تاريج

 ومو العبيسي  العرث اي عند العثب عث  اني مرطا : الروت .9

 اي  ريب اىعب يلي ك ثه اليمني  الغنيي هلواي هما م  اليوم

 بع  وهور  غنيئا  وفثق وإيقيعيتا هلغيما اعد   «اىغيلي»

  «اى وار»  ريبا اي[ ر]اىرمون الدي  هيضي  عوي وك ثه لروعا 

 وقد الموسيقية  العرث بمرطاايت كل  وهلغيما إليقيعيتا تدوي  م 

 اي القثي بغدا  سقوف بعد موسيقيةال الايية م  الروت غنيي وياخر

 ال يلي القثي اي إال لات ور يعد ولا المغول  هيدن عاى ال هثن السيب 

 اليوم با المعمول الروت هي عاى عامي  لي  يوجد وال عشث لا هثة 

 ع  البيح وي إليا كمم ممي الثغا اىعب يلي عاى ك ثه الذن لوسا مو

 «العثبية المقيميت» ريب  ذ ثوي الغنيئية  هعول مي اي روابط وجو 

 ول  وبع  الباثي  إلى ولقاا حضثموت  اي لشأ الروت ا  بأي

 ايرس مامد الونيي عنا وهخذه العسيثن  الثحيا عبد الونيي الخاي 
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إ ري   ب  خيثن والقطثن الوليد ب  ليحي ومذا لقنا الباثيني 

 وشيمي(  عثبي :لوعي  عاى والروت

 جمي  يغطي الذن الرنعيلي تثاا الغنيي و يع :الرنعيلية اىغنية .10

د وتعلي م  اىغي يثهع  غ ويرميز السني   مكيت إلى اليم  هرجيي

 الوفنيةاالجرميعية و القيا ع  المعبثة والمعيلي بيلا ا المايكة روعال

إلى  ي بيلونيل  ا  مي ومذا الشعم  لميث م  النيبعة والغزلية والدينية

 لرثااا ومذا  غثارة عاى بيلرألي  وتهديده ياعا ةوالاويظ با االمرميم

 اي يع عوي الري القديمة الرقايدية الطثب بآالت يؤ   ظ  هوجديد قديما

  الثق م  المرنوغ اىربعة اىوتير كن القنبوس والعو  م   الدمث 

 لةآ ومي النايسية  والطيسة( إيقيعية آلة  والمثواس والثبيب والنين

( يثال ب الطب   وال يجث لايسية  وهفث الميعزجاو   م  ترن  إيقيعية

 والسمسمية.

 وضع الغناء في اليمن

 ا  ث بين ا  والاندار ا  ي الغننيي اني النيم  اني الورنثة الثامننة القنى تندمورممي ال شن  اينا ه

 :اىسبيبلريهة لعدة هسبيب ولي  الرثاغ وم  مذه 

بنننيي و النندعا   ليحيننةمنن عنندم االمرمننيم بننيلو  والونننيلي  منن  قبنن  وأارة ال قياننة -

 اننث  هو ثيننة و ننذا حمننيير ا منن  هنحمييننة حقننوق ا الو  عاننى والعمنن  القنندرات 

 تسر دا ا بسبم م  هعميل ا الونية. مؤسسة
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 لوفنينةاعدم االمرميم بإلريج اىغيلي بهمي  هش يل ي و االقررير عاى اىغنيلي  -

 وميننة ئييت اليمنيننة الاوكلنن  لريهننة المرمننيم الوضنني المنيسننبيت الدينيننة وهغننيلي

 من  شن ال   ومنذا يعند  والخيعة بعنثض اىعمنيل الوفنينة والدينينة بيسنرمثار 

 ي ند  مي غيلبي    عا اتهيه معي  اعرقي ن ىي عدم ايالرعبيث  قم  حثية هش يل

  .لى فمثه وفمث اىعوات المني ية لاإ

  مننلمر يمن  سننواي وجننو  شنث يت إلريجيننة تابنني احرييجنيت اإللرننيج الوننني ا ةقان -

نينة العمن  عانى إلرنيج اىغ و  نذا  الباث عن  القرنيئد و شنثاي اىلانيي ليحية

 الما يننة سننواي تانن  المرعاقننة باقننوق انيلي نني و ننذا حمييننة حقننوق  وإشنن يرمي 

 .الرعبيث ايهو الاق  الو ثية

 ية.وجو  معيمد ومدارس ه ي يمية ت را برعايا الموسيقى بطثيقة ه ي يم ةقا -

عنندم تم نن  بعنن  الونننيلي  الشننبيب منن  إلرننيج بعنن  هعمننيل ا لريهننة لاولنن   -

 االقرري ن ولا اوة العيلية اي إلريج اىعميل الغنيئية.

 السننيحة منن  المميرسنني  انني ايلمرواجنند حيلينني   عنندم ظ ننور تهننيرب انيننة جدينندة -

ينيت لينل مييت وايلاعماية الغنيئية ما م  هوال  مطثبي اليم  ال بير هييم السنبعين

ي ة لون  الي اىبننيي بإعنؤويقنوم من  غنيلي المنرهنة لأل   وال يوجد جديد بيلنسبة

 مش ورة.الغيث  الرهيرب الهديدة بع  بيئ ا م آ هغيلي

 الوفنية والدينينة اىغيلي اي مولوغ اىغيلي والر دس ايالباث ع  اىميي  -

لننى إهيم نني الننيم  وات يلننى العمنن  اننمنن   خننول منتمننيت المهرمنن  المنندلي إو

قيمر ني الونينة وهعنبام مايكنة  اىغيلي  ش   م  هش يل الروعية اقدت اىغنينة

هو   ننيلاثب العننن  الرنناة  ننيل وليثا هو قضننييي واإلرشنني  لقضننييي بيلوعتيننة

 . سثفيي ال دن قضييي المثهة
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ينث ديندة غاله ت وي اىغيلي مي اغيلبي    الشيرغ اليمني م  ليحية الغنيي  هعولية -

قمنن  حثيننة  منن  هشنن يل ومننذا يعنند شنن ال    مشنن ورة ومطاوبننة  يىغننيلي القديمننة

 يغ اننإمنني الوقننو :يواج ننوي هحنند همننثي  لاونننيلي  الشننبيب الننذي  الرعبيننث بيلنسننبة

ي هو اال روني  الميلي اي ال بير اليم  مطثبي شثك الميلي واسر الك هغيلي

 ية الهديدة.ب مية المشيمدات الضكياة لرهيرب ا الغنيئ

 وضع حرية التعبير بالنسبة للمطربين

تعغيمر عانى الفناح اليمني مح محارغة شديد  ةي العقود الماضية وتضييح ةي حريمة ال

 وغالممتات ةممي المنممابح الشمممالية ويمماح ال يمممارس الفممح إال إنسمماح نمماق  ةممي النسمم 

ا معيغمم غصممفته عممم ا  ا ومأزيمم ا م يمماح يقممد غعيممس المنشممد الممت  لألنممه يممتيلم عممح الحمم  ا

ا  عغيمر ممح  شميا  تقييمد حريمة الت شمي ا  د" وهمتا يعم"الفقيه يسمى الصفوة وياح  يضا

معمما  الانمماء وعممدم الأممروع مممح قوقعممة التممرار  ةمميالشممارع اليمنممي  ةمميةاألصممولية 

 التممرار والأممروع عممح صممغع عقغممة  مممام دأممو  شممغا  مممح بغقممات مأتلفممة للانمماء 

ة زا  الفنمماح اليمنممي يعمماني مممح تضممييح ةممي حريمموال .عديممد غشمميءالانمما ي واقتيمماح 

 التعغير لعد   سغا  من ا:

محايممممة تعرضممموا للسمممعح وال المممتيحح همممم الفنمممانويثيمممر أسبببباي سياسبببية   -

 .را  م السياسية المعارضةوالم حقة والقت  نتيعة آل

لفنماح الثقاةة المعتمعية التمي الزالمت موعمود  غاسمتنقا  اأسباي اجتماعية    -

سما د   وهمي ن مر  التمي ضميقت علمى الفنماح مح األسمغا  ل وتعدرهوعدم تقدي

 لعدم دعم الفناح ومساندته.
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ا حير  صغع العديد مح الفنانيح  غواقمأسباي خاصة بالصراع   - التمي  للف مة يم  ا

لفنماح الف ة التي يتغع ما ممح دعمم وحريمة يسمتبيع ا هحدود ما تقدم ةيو ليمثل ا

ثم  اليثيمر ممح القيمود عليمه والتمي ال تم وليح يفمح مسمتق  هنما  لالمضي غفنه

ا  لحرية التعغيمر ية اا قيود ةقب ويمتا  لالمدعم وغنماء القمدرات لمه  ةميقيمود   يضما

 تقديم الموهوغيح للعم ور. 

 رؤية مستقبلية مقترحة 

 -  علمى األقم -إصدار سياسة أاصة غحرية التعغير ةي اليمح للمغدعيح تعم   -

ر يمتتي دور اقنتماع والمدعم ل مم غامظ الن م وممح ثمم للعم لغتوةير األرضية 

ع ممياناء  و ةح تشمييلي  و مصموريح  و المتعمامليح  عح ممارست م اقغداعية

 .و يرهم ويتا  القصةاليلمة يالشعراء والروا  والمدونيح 

وإصممدار ودعممم وتدشمميح  لالممماد  والمعنممو  الممدعم دعممم الفنممانيح والمبممرغيح -

الميمح غمما يضممح  ةميغا  والعمم  اقغمداعي الشم دعم ةيصناديح متأصصة 

 تعديد المش د الثقاةي والفني. 

بموير غناء القدرات للشغا  العامليح ةي معما  الميمديا المصمور  ةمي ييفيمة الت -

 ممح العمم  الانما ي ممح ناحيممة التصموير الفوتمو راةي وتصموير الفيمديو يليمم 

 ة.راثية  و حديثوتصوير المنتعات الفنية الانا ية المأتلفة سواء يانت ت

   وتسمم يتفعيمم  القمموانيح الأاصممة غالملييممة الفيريممة غممما يحفمم  للفنمماح حقوقممه  -

   الملييمة الفيريمة ليسم اقعراءات الأاصة غمالقوانيح الأاصمة غحمايمة حقموق

 .عملية حف  الحقوق لدى وزار  الثقاةة
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ا  مم رتعمرظ حيمات م للأبمر نتيعمة آلتتفعي  القوانيح الأاصة غالفنانيح التيح  -

 .السياسية

العممم  علممى دعممم اقنتمماع الفنممي ةممي المميمح مممح أمم   التعاقممد مممع الشممريات  -

 .الأاصة والمن مات المانحة ورعا  األعما 

إصدار وتفعي  القموانيح الأاصمة التمي تمن م عمم  الشمريات الفنيمة وتحفيزهما  -

 .على العم  ةي الغي ة اليمنية
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