
 مقدمة تعبير عن عيد الجلوس الملكي االردني

ٌّة كانت قد شكلت ُمحطات مضٌئة فً عهِد مملكّته، وفً رخاِء  ٌّة وقوم ٌّون بأعٌاد وطن فً التاسِع من حزٌراِن ٌحتفل األردن

، وعٌد الجٌش، وذكرى الثورة شعبه، وفً الحفاظ على ق ًّ ٌّة، ومنها عٌد الجلوس الوطن ٌِّة أهدافه، وثوابتِه الوطن دس

ٌّة، وقد احتفلت المملكة بالعٌد الثانً والعشرٌن للجلوس الملكً فً عام  م، ومن جانٍب آخر ٌعٌش األردنٌٌن ٕٕٕٓالعرب

الذي ٌدل على حب الوطن واالنتماء لُه، فقد رسخ  فً عٌد الجلوس الملكً خلًٌطا من المشاعر المتحدة، والفرح الكبٌر،

المغفور له بإذن هللا الملك الحسٌن بن طالل جذور المحبة وتواصل الملك مع شعبه أٌنما كاَن موقعهم، وجاء جاللة الملك 

ع الجمٌع عل ى السعً والعمل عبد هللا لٌعزز جذوَر هذا النهج، ومثَل هذه المناسبات ثبت روح العزٌمة لدى األردنٌٌن وتشجِّ

 .نحو تحقٌق المصالح الوطنٌة العامة، األمر الذي ٌؤدي إلى إحالل الطمأنٌنة ونشر األمان

 تعبير عن عيد الجلوس الملكي االردني

ٌّرة فً عهد األردن العظٌم، وذلَك بما حقق وسطَع به جاللة الملُك  ًّ محطة تارخٌة ن ٌشكُل عٌد الجلوس الملكً األردن

ًّ األردنً عبدهللا الثانً ٌّة ووطنٌة، وفً ذلَك سندرُج تعبًٌرا عن عٌد الجلوس الملك  :من إنجازات وفضائل تارٌخ

 عيد الجلوس الملكي االردني

م تولى الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌن عرش المملكة األردنٌة الهاشمٌة، وقد شكلت 111ٔفً التاسِع من حزٌران لعام 

مشرًقا ومشرًفا لكافِة أبناء الشعب األردنً، لما قدّمُه من فضائل ومٌزات جعلت من األردِن مسٌرَة جاللّته تارًٌخا نًٌرا 

ًّ ٌؤكد الشعب  وطًنا مستقالً، حدًٌثا، مزدهًرا، وفً مناسبة مرور اثنً وعشرٌن عاًما على ذكرى عٌد الجلوس الملك

ٌد من اإلنجازات، وتعزٌز عزة األردن، ورفعته، األردنً الوفاَء لقائدهُ، والُمضً خلف قٌادة جاللته للوصول إلى المز

 .وحماٌة استقالله، وصون وحدته الوطنٌة

 إنجازات ملك األردن منذ اعتالء العرش

ٌّة العظٌّمة منذ تولً جاللة الملك عبدهللا الثانً العرَش فً  ٌّة الكثٌر من اإلنجازات السام شهدت المملكة األردنٌة الهاشم

 :م، ومن أهِم إنجازاتُه ما ٌأت111ًٔالسابع من شهر شباط عام 

  تعزٌز التعاون العربً، وفض الخالفات بٌن الدول العربٌة الشقٌقة، للوصول إلى حل ٌضمن تعاون األمة

ٌّة المشتركة ٌّة، للوصول إلى األهداف القوم  .العرب

 ٌّادِة المؤسس ٌّة الوظائف واألدوار بق ٌّة، وتنم ٌّةتعزٌز نوعٌة المعدات واألجهزة العسكر  .ة العسكر

  المحافظة على المقدسات اإلسالمٌة والمسٌحٌة فً مدٌنة القدس، إضافًة إلى التركٌز على عروبة القدس

 .وهوٌتها، من خالل دعم أهلها وتقوٌة عزٌمتهم

  إنشاء مؤسسات دٌمقراطٌة، تهدف إلى توثٌق اإلصالح، وتعزٌز نطاق المشاركة الوطنٌة، ومشاركة المواطن

 .ع القراراألردنً فً صن

  العمل المستمر فً مختلف المجاالت السٌاسٌة، واالقتصادٌة، واالجتماعٌة على كافة األصعدة المحلٌة

 .واإلقلٌمٌة، والدولٌة أًٌضا

  تثبٌت مؤسسات الدولة، والسعً إلى تحقٌق مفهوم التنمٌة الشاملة والمستدامة، باإلضافة إلى توثٌق العالقات مع

 .إلسالمٌةمختلف الدول العربٌة، وا

 مناسبات وطنية أردنية أخرى

ٌّة التً رسخت جذورها، وفرضت  ٌّة والقوم ٌّة الهاشمٌة منارِة عهدها بعدٌد من المناسبات الوطن أضاءت المملكة األردن

استقاللِها، وبنْت نهضتها، وجعلها حدٌّثة منذ عهد الملك المؤسس عبد هللا األول بن الحسٌن، مروًرا بعهد كل من الملك 

ٌّما ٌأتً ط الل الذي وضع الدستور األردنً، والملك الحسٌن بن طالل، وصوالً إلى الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌن، وف

 :أبرُز هذه المناسبات



 ٌّن من أٌار لكل عام ٌّة بذكرى استقاللها فً الخامس والعشر  .عٌد االستقالل: تحتفُل المملكة األردنٌة الهاشم

 التخلً عن الوجود البرٌطانً فً الجٌش األردنً بتارٌِخ األول من آذار عام  تعرٌب الجٌش: تتمثل ذكرى

 .م191ٔ

  :تصادف ذكرى معركة الكرامة تارٌَخ الحادي والعشرٌن من شهر آذار معركة الكرامة. 

  الثورة العربٌة الكبرى: تصادف ذكرى الثورة العربٌة الكبرى بقٌادة الشرٌف الحسٌن بن طالل العاشر من شهر

 .ٌرانحز

  عٌد مٌالد الملك عبد الثانً ابن الحسٌن: ٌصادف عٌد مٌالد الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌن الثالثٌن من شهر

  .كانون الثانً

  ٌوم الوفاء والبٌعة: وهو الٌوم الذي استلم فٌه الملك عبد هللا الثانً سلطاته الدستورٌة كملٍك لألردن وهو ٌصادف

 .السابع من شهر شباط

  الوفاء للمحاربٌن القدامى والمتقاعدٌن العسكرٌٌن: ٌصادف ٌوم تكرٌم المحاربٌن القدامى والمتقاعدٌن ٌوم

 .العسكرٌٌن ٌوم الخامس عشر من شهر شباط

 قصيدة عن عيد الجلوس الملكي

ٌّن، ومن أجمِل قصائدهم قصٌدةُ مغناة على العهد  َتغّنى الُشعراُء والكتاب تهنئة بتولً قادئهم الُمعظم عبدهللا الثانً ابن الُحس

 :للشاعِر صفوان قدٌسات، وكلماتِها

َماِن النََّدى  أُْرُدنُّ ٌا آفاَق هذا الـَمدى .. َباِرْك َعلَى َمرِّ الزَّ

 

ًة فً األَْرِض ٌا   َواَحًة .. لِلنَّاِس ال أَْصَفى َوال أَْجَوَداٌا َجنَّ

 

 .. ٌا قِْبلًَة بِاألنبٌاِء اْحَتَفى .. ُسْبحاَن َمْن أَْسَرى َوَمْن أَْوَفَدا

 

اِصُر الـُمْبَتَدا هراُن فً الـُمْنَتَهى .. َوأَُبو الـُحَسٌِن النَّ  َوالـِمْنَبُر السَّ

 

ٌُّوَن الِكراُم األُلَى .. أَلـمُ  ْوَم الفَِداوالهاِشِم ٌَ وَح   ْشِعلُوَن الرُّ

 

َدا ٌِّ داً َس ٌِّ  .. وفداُء عبدهللاِ راعً الِحمى .. فٌِه نراهْم َس

 

ٌُّوَن النَّشاَمى ُهُم .. َمْن ٌكتبونَ   ...َواألُرُدنِ

 خاتمة تعبير عن عيد الجلوس الملكي االردني

ٌّة أردنٌة تهدُف إلى تعزٌز االن ًّ مناسّبة وطن ، وبْت روح اإلرادة لدى أبناء الشعب األردنً، عٌد الجلوس الملك ًّ تماء الوطن

وتشجٌَع الجمٌع على الجد والعمل نحو نهضة البالد، مما ٌؤدي إلى إحالَل الطمأنٌنة ونشر األمان، وٌأتً عٌد الجلوس 

ٌّن للملك المعظم عبد هللا الثانً ابن الحسٌن احتفاالً بإنجازاته ا ًّ بعامِه الثانً والعشر لعظٌمة فً نقطة التحول التً الوطن

ٌّة منُذ عام  م، وتختزل الذاكرة األردنٌة العدٌد من المناسبات الوطنٌة 111ٔرسمها فً عهد المملكة األردنٌة الهاشم

والقومٌة األخرى من عٌد االستقالل، وتعرٌب الجٌش، ومعركة الكرامة، وغٌرها، وجمٌعها مناسبات تعبر عن الفخر 

 .بتارٌخ األدرن واالمتنان واالعتزاز

  

 


