
 مقدمة موضوع عن عيد االستقالل االردني

ال حياة للشعب األردني بال كرامة، وال كرامة بال حرية، وال حرية بغير استقالل. ومع حلول يوم االستقالل األردني يحق 

لألردن حكومة وشعبا أن ترفع رايات النصر اعتزازا وافتخارا بيوم فتَح للبالد وأهلها أبواب المجد والعز، وأنعش روح البالد  

تداب البريطاني التي ضيقت الخناق على عنقها وعاثت فيها فسادا وخرابا، فكان يوم االستقالل بعد أن أوشكت أن تموت بيد االن

 .يوم بعث جديد لألردن وشعبها العظيم

 مضمون موضوع عن عيد االستقالل االردني

نسان وتتغذى ال يدرك قيمة االستقالل إال شعبا عانى االستبداد من قوة خارجية تريد امتصاص دمه كما تمتص العلقة دم اإل

وتعيش عليه إلى أن تستنزف آخر قطرة منه لتتركه جثة ال حياة فيها وتذهب إلى آخر تعتاش على خيره ألنها كائن ال خير فيه.  

هكذا كان االنتداب البريطاني في البالد العربية يستنزف خيراتها ويعتاش على دماء أبناءها ويستمتع بسلبهم كرامتهم ومحاوالت  

 .باءت بالفشل دائما إذاللهم التي

 مظاهر االحتفال بعيد االستقالل 

يتمثل االحتفال بعيد االستقالل األردني من خالل إقامة الحفالت والفعاليات الخاصة واألمسيات الموسيقية والشعرية التي تتناول 

حوم الطائرات شامخة تجديدا  االستقالل في مدلوالتها ومعانيها، كما تقام االستعراضات الفنية والعسكرية في جو البالد، فت

لذكرى أعتقت فيها رقبة البالد وحررت يديها من سالسل االنتداب. ويشمل االحتفال الشعب األردني كله بجميع فئاته العمرية 

 .كباره وصغاره في جميع محافظات المملكة األردنية

 فعاليات يوم االستقالل األردني

افظة من المحافظات لتقام فيها العروض الفلكلورية وكذلك المسرحية والنشاطات  حيث تحدد أماكن إلقامة الفعاليات في كل مح

الترفيهية ذات الطابع الوطني. كما تصمم في كل عام شعارات خاصة بعيد االستقالل ليتسنى للمواطنين استخدامها إعالنا لتجديد  

ي زفت به البالد إلى أهلها بثوب الحرية والكرامة  الذكرى وإحياء لعيد االستقالل، وتعبيرا عن الفخر بهذا العرس الوطني الذ 

 .شامخة الرأس عزيزة المكان ال تطالها يد وال يجرؤ عليها غاصب

 شعر عن عيد استقالل األردن

ويبقى العلم رمز الوطن، يشهد له بانتصاراته عبر الزمن. وفي شموخ العلم األردني تتجلى معاني االستقالل، فهو كما قال  

 :الشاعر

 في المعالي والمنى.. عربي الّظالل والّسنا خافق  

 في الذّرى واألعالي فوق هام الّرجال.. زاهيًا أهيبا

 حيه في الّصباح والّسرى.. في ابتسام األقاح والّشذى

 يا شعار الجالل والتماع الجمال.. واإلباء في الّربى

 من نسيج الجهاد والفدا.. واحتدام الطراد في المدى

 وانطالق الخيال.. ساجيًا طيبا من صفاء اللّيالي

 سر بنا للفخار والعال.. وارعنا للنضال جحفال

 في مجال الطعان وانحدار الّزمان.. ظافراً أغلبا 

 :وهذا يوم نفخر فيه باألردن بلدا عربيا شامخا يقوى على األعداء، فهي التي قال فيها الشعراء



 أيا أردن يا وطني يا حبّي وأشجاني 

 ن أعماق وجدانييا قلبا أحاكيه م

 أناجيه أكلّمه أغنية بأحلى ألحاني

 ..أيا أردن

 في شوق لك دائم شوق كحال ظمآن

 كحال غائب مجبر عن أم من أزماني 

 كحال تائه ضائع يعيش الحلم أحزاني

 ..أيا أردن

 حماك هللا من عابث ومن أشرار حقداني

 حماك هللا كي تبقى لكّل الكون عنواني

 عبد هللا الثّاني حماك هللا يا وطني وحمى

 خاتمة موضوع عن عيد االستقالل االردني

لألردن الحب، وملء ما في القلب، ولها منا الدعاء بأن يحفظها هللا من كل هم وكرب، وينير لحماتها الدرب. فهي بيتنا وبيت كل 

عب، وفيها قلب محب يتسع  عربي لم تتسع له أرضه، وبيت كل من أضاع الطريق، فإليها تؤدي كل الطرق، وفيها يستريح الت

لكل العرب، فسالم عليها في يوم استقاللها، ولتبقى عامرة باألفراح شامخة الرأس بهية نقية ال يدنسها غاصب وال يمسها أذى 

 .بإذن هللا ونضال شبابها وجيشها الباسل الذي ال يهاب الموت

 


