
 مقدمة موضوع تعبير عن عيد االستقالل األردني

التطور منذ استقالله وحتى اليوم الحالي، فقد  تعتبر المملكة األردنية الهاشمية بأنها دولة عربية مستقلة، حيث يُعد األردن واحد من الدول الراقية والمتقدمة والذي ال يزال يواكب 

ن كيد األعداء، حيث يحتفُل الشعُب األردني بيوم عيد االستقالل فهو اليوم جاء استقالل األردن بسبب أبنائه وتضحياتهم وحرصهم على وطنهم، وسعيهم الدؤوب للمحافظة عليه م

بعًا ألي أحد، لهذا في يوم االستقالل يعّم  الذي تخلّصت فيه المملكة من سيطرة الحكم البريطاني، فاستقالل األردن يعتبر تحول تاريخي جعل إرادة األردن نابعة من ذاته ولم يعد تا

 .عب، وترتفع الرايات في كّل مكان، وتصدح مكبرات الصوت باألغاني الوطنيةالسرور بين أفراد الش
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لى الوطن وفي للشعب االردني، حيث أّن عيد االستقالل يُقترن بالعديد من اإلنجازات العظيمة والغالية ع ةإّن استقالل المملكة األردنية الهاشمية يعتبر إحدى المناسبات المميز

التي قطعت أشواًطا كثيرةً ومتسارعةً بين دول كافة المجاالت الطبيّة والعلميّة والسياسيّة واالقتصاديّة، كما يُعرف األردن بأنه بلد يشار إليه بالبنان، فهو إحدى الدول العربية 

ستقالل بأنه عطلة رسمية فهو أمًرا ملكيًا على أن يكون يوم االحتفال باستقالل المملكة األردنية بمختلف مجاالتها، ويُعتبر يوم عيد اال ةالعالم، فقد أصبحت مناره للعلم والسياح

 .الهاشمية

 المملكة األردنية الهاشمية 

مية حيث تتشّكل الديانة اإلسالمية بنسبة الهاشمية بأنها واحدة من الدول العربية التي تقع في الغرب من قارة آسيا وعاصمتها عّمان، وتُعدّ من الدول اإلسال ةيتعتبر المملكة األردن

ي يطّل على مدينة العقبة، أما موقعها  % من سكانها، كما أن اللغة الرسمية فيها اللغة العربية، أّما عملتها فهي الدينار األردني، كما تمتلك األردن منفذ البحر األحمر الذ 92

السعودية، ومن الجهة الغربية دولة فلسطين، أّما من الجهة الشرقية يحدّها العراق والسعودية، وبالنسبة لمناخها فهي  الجغرافي يحد األردن من الجهة الجنوبية المملكة العربية

 .[1]تتمتع بمناخ صحراوي جاف، وتشهد مناطقها موسم مطري بين شهري تشرين الثاني ونيسان

 عيد االستقالل األردني

حت األردن عالمة قالل األردن هي واحدة من المناسبات العظيمة التي يحتفل بها األردنيون في ظل اإلنجازات العظيمة التي يحققها األردن كل يوم، فقد أصبتُعد ّمناسبة است

، حيث استقلت وتحررت من الحكم البريطاني،  1946يار/ مايو لعام أ 25فارقة في األمن واألمان وتحقيق التقدم العلمي والطبي، حيث يُصادف عيد االستقالل األردني الموافق 

ألكاديمية، وذلك للتحدث حول العديد إذ يقوم أبناء األردن باالحتفال بذكرى االستقالل من خالل تنظيم العديد من الندوات واالجتماعات والمؤتمرات في الجامعات والمؤسسات ا

مظاهر الفرحة في هذا اليوم من خالل إطالق األلعاب النارية التي تُزيّن سماء مدينة عمان لالحتفال بهذا اليوم   من المواضيع التي ترتبط بيوم االستقالل األردني، كما تتجلى

 .[2]العظيم

 



 تاريخ االستقالل األردني 

، حيث كانت تحت حكم  1921نية الهاشمية استقلت بعد مرورها بالعديد من المراحل، فقد لُقّبَت بَشرق األردن بعد انتهاء الحرب العالمية األولى وذلك في عام درإّن المملكة األ

تّم اإلعالن  1923وُعرفَت بأنها دولة شبه مستقلة، وفي عام  1922لالنتداب البريطاني، ثّم أطلق عليها لقب إمارة شرق األردن في عام ع األمير عبد هللا بن الحسين وتخض 

وجب معاهدة أُبرمت في مدينة لندن  الرسمي الستقالل إمارة شرق األردن تحت اإلشراف البريطاني، حيث استقلّت األردن تماًما بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية، وذلك بم

يير اسم ها األمير عبد هللا األول حاكًما على البالد، ثّم قّرر مجلس النواب األردني رفع لقب األمير عبدهللا األول إلى ملك البالد، وتّم تغم، فقد أُعلن في1946آذار عام  22بتاريخ 

 .[2]الدولة من إمارة شرق األردن إلى المملكة األردنيّة الهاشميّة

 فعاليات عيد االستقالل األردني

ناسبة الوطنية بشكل الئق، بحيث يُسهم في إضفاء شعور البهجة ّن االحتفال بعيد استقالل األردن للسنة السادسة والسبعين هو أحد االحتفاالت الرسمية التي تهدف إلى إحياء المإ

عديد من االحتفاالت والعروض لدى الناس، وذلك بعدّ ما مّر به من ظروف صعبة في العامين الماضيين بسبب تفشي وباء كورونا، حيث ستشهد المملكة األردنية الهاشمية ال

 :الفنية الوطنية والتي تتمثل على النحو اآلتي

 .الجيش العربي-روض الموسيقية للقوات المسلحة األردنية الع •

 .وسالح الجو الملكي األردنية العروض الجوية التي ستقوم بتأديتها الصقور الملكية األردني •

 .لمختلف الفئات العمرية ةتضمين هذه العروض الوطنية الشعبية والمسرحية والفني •

 .لمملكة األردنية الهاشميةتقديم عروض األلعاب النارية في جميع محافظات ا •

 .رفع علم األردن على المباني والسيارات •

 .ل بيوم االستقالل على مدى ثالثة أيام متتاليةااستمرار االحتف •

 .تنظيم الجامعات والمؤسسات األكاديمية المختلفة ندوات واجتماعات لالحتفال بيوم االستقالل •

 أشهر األعياد في األردن 

 :يث تتمثل أبرز هذه المناسبات على النحو اآلتيحات واألعياد التي يحتفل بها الشعب األردني، هناك العديد من المناسب

 تاريخ المناسبة    اسم المناسبة

 .يناير / كانون الثاني 15 يوم الشجرة

 .يناير / كانون الثاني 30 عبد هللا الثاني ذكرى ميالد الملك

 .مارس / آذار 1 تعريب الجيش 

 .مارس / آذار 21  يوم الكرامة

 .يونيو /حزيران 6 ذكرى جلوس جاللة الملك عبد هللا الثاني



 .يونيو / حزيران 10 الثورة العربية الكبرى  يوم

 .يونيو / حزيران 10 يوم الجيش

 .نوفمبر/ تشرين الثاني 14 الملك الحسين بن طالل ذكرى ميالد
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الل األردني، فقد تناولنا في  ستقين أيديكم موضوع تعبير شاماًل حول عيد االشهدت المملكة األردنية الهاشمية العديد من التضحيات للوصول إلى ما هي عليه اآلن، فقد طرحنا ب 

يد الوالء للعروبة واإلسالم للمضي  البحث أبرز المعلومات حول استقالل األردن وأهميته للشعب األردني، فاستقالل األردن يسير على نهج اآلباء واألجداد، فهو يعمل على تجد

ل أشهر خر الذي ال ينتهي، كما وضحنا تاريخ استقالل األردن وفعالياته فقد أنشئت دولة عظيمة برئاسة هاشمية قوية، لنختم أخيًرا في الحديث حوفي مسيرة النصر والكرامة والف

 .األعياد في األردن

 


