
 

 قصيدة عن يوم العلم اإلماراتي قصيرة

اإلماراتّي بكافة شرائحه بمناسبة يوم  الّشعب  إن علم اإلمارات هو الّراية التي يجتمع تحتها جميع اإلماراتيين، ويحتفل

العلم، تعبيراً عن الفخر واالعتزاز بأنه يظلهم، ومن مظاهر هذه االحتفاالت كتابة الّشعر والقصيدة، وفيما يلي نورد قصيدة 

 :قصيرة وهي

 يا ذا القماش الي يهّز السواري *** من طيب وقفاته يشرف ترابه

 له الي فيه منهم تشابهيكفخ بوجه الريح عز ويماري *** برجا

 شامخ وراسه ما ذرته الذواري *** كل ما تنّكس رد شّق السحابة

 له موقٍف في كل محفل حضاري *** وبكل ساحة مجد حاضر جنابه

 كنه على العالم طبيب استشاري *** ال يستعيض وال يعوض غيابه

 بيرق يمثّل هيبتي واعتباري *** ويزيدني فخر وجموح وصالبة

 2022شعار يوم العلم االماراتي : اشاهد أيض  

 أجمل قصيدة عن يوم العلم اإلماراتي

بة يوم العلم اإلماراتّي، والفخر باالنتماء الوطنّي، ينظم الّشعراء قصائد شعريّة، يعبروا عن الفخر في إطار االحتفال بمناس

واالعتزاز باالنتماء والوالء لبلدهم اإلمارات، وفيما يلي نورد أجمل ما قيل في هذا اليوم، وهي قصيدة يا علمنا لسمو 

 :الّشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الّدولة

 رافعينك صانعين االتحاد    علمنا رف في عالي السما يا 

 شعبك وجندك إذا حق الجهاد  يبذلون ويفتدونك بالدما. 

 ف فأربعة األلوان يا رمز البالد  نته ثوب العز فيك اتجّسما 

 والحمر رمز البطولة والجالد    فيك األبيض للسالم وتسلما 

 سوادك في حداد والمعادي من    ولونك األخضر ربوعك والحمى 

 شعر عن يوم العلم اإلماراتي

تشهد دولة اإلمارات العربيّة المتحدة في إطار االحتفال بيوم العلم الوطنّي العديد من الكرنفاالت والمهرجانات، يتخللها 

 :فقرات الّشعر، وفيما يلي نورد شعر عن هذا اليوم

 هــــُو أمـانـتـنـا نـعـيـْش ونـرفـعَـهْ الـعَـلَـْم لـــي كــاْن زايــْد رافـعـن ّْه *** 

 بـالـدًّما لــْه نـفـتدي ونــذوْد عـن ّـْه *** وفي القلوْب وفي المشاعْر نزَرَعهْ 

مـز  مـن ّـْه *** فــي يَــْد الـقـايْد وشـعَـب ْه يـتـبَعَهْ   لـلـوَطْن مـن ّـْه ولـهـذا الـرَّ

ا الـجـهاْت األربَـعَـهْ  نـحْن فـرساْن الـعلَْم أهـْل األعـن ّهْ   *** سـامـعـْه عــنّـَ

ْل مـايـسَمعَهْ  ـْن عـزايمنا الـمعادي خـاب  ظـن ّْه *** فـْعـلنا يـشـوفَْه قـبـ   م 

نَـا بـَشـْر يـاويـلْه ألن ّــهْ  ـــْن ذكَّــرَّ  حــــوْل رايـتـنـا قــلـوٍب مـطـمـئن ّْه *** م 

ا  متى يصادف يوم العلم في دولة اإلمارات: شاهد أيض 

 لم اإلماراتينشيد عن يوم الع

يحتفل اإلماراتيين في يوم العلم اإلماراتّي فخراً بما حققته دولة اإلمارات من تقّدم، وإنجازات في مشوارها لتحقيق 

 :االزدهار وبلوغ المراتب العالية، وفيما يلي نورد واحدة من األناشيد التي نظمت بهذه المناسبة

ري يا دار  إْبش 
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 النّشيد اللّي بعيد اإلتّحاد

ْل وقت يا دار ْون عيد َده ك   ننش 

ك بالفََرْح والعّز عاد  عاد عيد 

 ْوراي ت ك م  األْرض للنَّْجم البعيد

ن بواديك الذَّهب وفـْ كّل واد  م 

ك َصَدى صوت النّشيد  يْرت فع باْسم 

 انتي روح األْرض واْحساس الجماد

ضنك ضّم )زايد( والّشهيد  لّن ح 

 د)زايد( اللّي ب الوفا والحّب جا

 قصائد عن يوم العلم اإلماراتي

 :فيما يلي نورد مجموعة من القصائد حول يوم العلم اإلماراتي وهي

 قصيدة يا بيرق العز

 :والتي تعد من القصائد المفضلة لدى الكثير من اإلماراتيين، وتقول

 يا بيرق العز يا ْموّحد بيارقنا.. قايد وطنّـا رفعك بوسط خافقنا

 سما غالـي.. ما حد يقدر على عزك يسابقناشامخ وعالي ترفرف في 

 قصيدة يا علمنا

 :وهي من قصائد الشاعر عبد هللا بن شخبوط، ومن أبياتها نورد

 يا علمنا نعشق ألوانك.. يا شموخ العز والهيبة

 نرخص الدنيا على شانك.. كل منا طفل وشيبة

 رمزنا.. والمجد نيشانك.. والوطن وياك نمشي به

 يا علم والنصر تاتيبه  أوطانك.. طولتك من طولة

 قصيدة الرمز األشم

 :وتعد من أجمل ما كتب عن العلم اإلماراتي

 ..للي مثلك ما تليـق االّ القمـم

 والقمم ما تقبل االّ بالعظيم

 ..إرفل بعزك ومجدك يا علم

 يا فخر دار المكارم يالحشيم

  

 


