
 

 

 

  اإلماراتي العلم يوم

 

 وأحداث تاريخية، تفاصيل خلفيت ها في تحمل التي الوطنية الُمناسبات من اإلماراتي العلم يوم ُيعد  

ة العربية اإلمارات تأسيس بذكرى تمث لت وطنية، عديدة  العلم تحت إمارات السبعة وضم   المتحد 

 عام   كل   من الثاني تشرين /نوفمبر من الثالث بيوم فيه االحتفال ُيصادف الذي الواحد، اإلماراتي

ة اعتمادها تم   مناسبة وهي ميالدي،  فيه استلم الذي لليوم ترمز ميالدي 2013 عام االولى للمر 

 شعًبا اإلماراتية الدولة أرجاء كافة ذكراها في تحتفل البالد، ُحكم نهيان آل زايد بن خليفة الشيخ

 .وَعلمه بالوطن احتفاءً  وحكومةً 

 

  االماراتي العلم يوم شعر

 

 وعراقته رمزيته يحمل الذي وَعلمه الوطن لمكانة وتعزيًزا الُمناسبة، أهمية من انطالًقا

 نسجها التي الشعرية واألبيات القصائد من العديد خالل من المناسبة بهذه االحتفاء تم   وتاريخه،

 :الشعرية األبيات هذه ومن الوطن، بمناسبة االحتفال أنواع من كنوع   بحروفهم، الُشعراء

 

  :ألوانك نعشق علمنا يا قصيدة من شعرية أبيات

 والهيبة العز شموخ يا.. ألوانك نعشق علمنا يا

 وشيبة طفل منا كل.. شانك على الدنيا نرخص

 به نمشي وياك والوطن.. نيشانك والمجد.. رمزنا

 تاتيبه والنصر علم يا.. أوطانك طولة من طولتك

 

ا   :العلم بيوم شعرية أبيات من أيًضا جاء مم 

 

 السواري يهز   الي القماش ذا يا

 ترابه يشرف وقفاته طيب من

 ويماري عز الريح بوجه يكفخ

 تشابه منهم فيه الي برجاله

 الذواري ذرته ما وراسه شامخ

 السحابة شق   رد تنك س ما كل



 

 

 حضاري محفل كل في موقف   له

 جنابه حاضر مجد ساحة وبكل

 

  مكتوبة 2022 االماراتي العلم يوم شعر ابيات جملأ

 

 أجمل بحروفهم نسجوا فقد اإلماراتي، الَعلم بيوم لالحتفال اإلبداعية طريقتهم الُشعراء اختار لقد

 يستظل   الذي وبالَعلم الوطن، لروح باالنتماء واالعتزاز للفخر ترمز التي الشعر وأبيات القصائد

له، الوطن  :بالمناسبة احتفاءً  جارت التي الشعرية األبيات أجمل يلي فيما لنورد بظ 

 

ا  :مكتوم آل راشد بن محمد للشيخ علمنا يا قصيدة من جاء مم 

 

 االتحاد صانعين رافعينك ماالس عالي في رف علمنا يا

 الجهاد حق إذا وجندك شعبك. بالدما ويفتدونك يبذلون

ما فيك العز ثوب نته  البالد رمز يا األلوان فأربعة ف اتجس 

 والجالد البطولة رمز والحمر وتسلما للسالم األبيض فيك

 حداد في سوادك من والمعادي والحمى ربوعك األخضر ولونك

 

ا   :شعرية أبيات من أيًضا جاء مم 

 

 ونـرفـَعـه   نـعـيـش   أمـانـتـنـا هــــوُ ***  رافـعـنِّه   زايــد   كــان   لـــي الـَعـلَـم  

ما  نزَرَعه   المشاعر   وفي القلوب   وفي***  عـنِّـه   ونــذود   نـفـتدي لــه   بـالـًد 

مـز   ولـهـذا مـنِّـه   لـلـوَطن    يـتـَبَعه   وشـَعـب ه   الـقـايد   َيــد   فــي***  مـنِّـه   الـرَّ

ـا سـامـعـه  ***  األعـنِّه   أهـل   الـعلَم   فـرسان   نـحن    األرَبـَعـه   الـجـهات   عــنَّ

 

  اإلماراتي العلم يوم عن قصيدة

 

د  ثقافية ندوات االحتفاالت ضمن من لتكون اإلماراتي، الَعلم يوم في االحتفاالت مظاهر تتعد 

 :االماراتي العلم بمناسبة تحتفي التي القصائد أجمل ومن جميلة، شعرية فقرات تتضم ن وأدبية

 



 

 

 وداني    قاص بكل تهل ي االمارات من سبع

 المعاني طيب وفيها طيبات السبع

 المثاني سبع وكذا وااليام سبع فالسموات

 عجماني تليها والشارقة لدبي بوظبي من

 القيوين وام الخيمة وراس والفجيروة

 عقد كما تنظمن ثماني ماهن   سبع

 القاني االحمر الياقوت من

 وحيراني   مفتون حسنها من اللبيب يمسي

 ما أبد والعزم بالحق توحدن

 وبدواني حضر كريم قوم شعبها الني

 

  لإلمارات شعر من قيل ما أجمل

 

 تغن ت التي النبطية بقصائدهم اشتهروا الذين والُشعراء، بالشعر حافلةً  اإلمارات كانت لطالما

 الشعب أبناء جميع قلوب في لمكانته تعزيًزا وذلك العظيمة، ومناسباته بالوطن واحتفت

 :لإلمارات وصًفا جاءت التي األشعار أجمل ومن اإلماراتي،

 

 البخيلــه الليال نار أنطفت لين االهـات جمر وسدت إلي الدولة

  ِ  لـه إتعني هموم للمقفي عاد وال ومهمــات لزوم للمقبل عاد ماَ

 مستحيلــه طعنته إلي أبطعن المقيتات وغزنا الحق حصحص وان

ن    ِ  ِ  طويلـه عيوني فيے   الطويله تبقا المنيرات بالوجيه قاصر غير َمـَ

 الفضيلـــه تعدى فضايلهم إلي االمــارات شيوخ الى شيوخ مابه

 كحيلــه القوافي هيف لهم والي الــذات زاحم بالحشا هواهم وإلي

 

 مكتوبة االمارتي العلم يوم عن القصائد أجمل

 

 العلم بيوم االحتفال إطار في تنظيمها علة الشعراء قام التي الشعرية القصائد هي عديدة

 ضمن من لتكون حروفها، بين الوطني االنتماء وروح الفخر تحمل جاءت والتي اإلماراتي،

 :الشعرية القصائد هذه أجمل يأتي فيما ونعرض اإلمارتي، العلم بمناسبة االحتفالية الفعاليات



 

 

 

  العز بيرق يا قصيدة

 

 :التالي بشكلها أيياتها جاءت والتي العلم، يوم مناسبة في المميزة القصائد من ُتعد  

 

د يا العز بيـرق يا وح   خافقنا بوسط رفعك وطن ـا قايد.. بيارقنا م 

 يسابقنا عزك على يقدر حد ما.. غالـي سما في ترفرف وعالي شامخ

 

  األشم الرمز قصيدة

 

ا له، وتوصيًفا للعلم، تجسيًدا جاءت التي القصائد أجمل من  :فيها جاء ومم 

 

 ..القـمم اال   تليـق ما مثلك للي

 بالعظيم اال   تقبل ما والقـمم

 ..علم يا ومجدك بعزك إرفل

 يالحشيم المكارم دار فخر يا

ن ودي  ..ألوان باربع هالسما ألوِّ

 فوق والعلم سارية لعلمنا تبقى

 ..وامزان نجوم بكفينه يصافح

 بروق عزه سما في جبينه وصفحة

 

  داري علم قصيدة

 

 :اإلماراتي للعلم وصًفا جاءت والتي القصيدة، هذه تحملها التي األبيات من

 

ن ودي  ..ألوان باربع هالسما ألوِّ

 فوق والعلم سارية لعلمنا تبقى



 

 

 ..وامزان نجوم بكفينه يصافح

 بروق عزه سما في جبينه وصفحة

 االماراتي العلم يوم عن نشيد

 

ز التي المـناسبات من االماراتي الَعلم يوم ُيعد    فيه يحتفل حيث الَعلم، وعظمة مكانة فيها تتعز 

 ومن للُمناسبة، تعظيًما حاضرةً  الشعرية األناشيد لتكون متنوعة، بمظاهر اإلماراتي الشعب أبناء

 :اإلماراتي العلم يوم عن وردت التي األناشيد أجمل

 

ري ش   اإلت حاد بعيد الل ي الن شيد***  دار يا إب 

َده ل   ننش  ن عيد دار يا وقت ك   و 

ك عاد  عاد والعز   بالَفَرح   عيد 

راي ت ك ض م   و  م األر   البعيد للنَّج 

ن َهب بواديك م   واد كل   وفـ   الذ 

ت فع ك ير  م   شيدالن   صوت َصَدى باس 

ض روح انتي ساس األر   الجماد واح 

 والش هيد( زايد) ضم   ح ضنك لن  

 جاد والحب   ب الوفا الل ي( زايد)

ط َسَرت اسمه ُحروف لي ريد وس   الو 

ر َما الل ي( زايد) ت َكر   يعاد أو ي 

ج ب ن  سان األحرار م  عيد ف ر   الو 

ك د بات حاد  ع َوحَّ ب   األياد الس 

 

 


