
 

 مقدمة موضوع تعبير عن اليوم الوطني اإلماراتي

الوطن أثمن ما في الوجود، وكرامة اإلنسان يستمدها من سيادة بالده، يغيب عنصر األمان من البلدان التي تخوض الكثير 

هذه البالد عن االرتقاء ببالدهم، يخلق المرء مفطوٌر على حب وطنه وانتمائه إليه، فتجد من الحروب، وتنعدم قدرات أبناء 

أبنائه يشاركون في كافة المناسبات واألعياد الوطنية تعبيراً عن تجذرهم في هذه األرض وعن محبتهم لوطنهم وقيادتهم 

حمل نكهة مختلفة عن كافة األيام الوطنية الحكيمة، وعبر الموضوع التالي نتحّدث عن يوم استقالل اإلمارات الذي ي

 .األخرى

 موضوع تعبير عن اليوم الوطني االماراتي كامل مع العناصر

إن اليوَم الَوطني اإلماراتّي أحد األيام الوطنية التي يتباهى ويختال فيها أبناء دولة اإلمارات العربية المتحدة باستقالل 

م من العدو الغاشم المتربص بأرضه، والناهب لخيراته، إال أن لليوم الوطني في بالدهم، وليس المقصود فيه استقالل بالده

دولة اإلمارات نكهة وطابع خاص فيه، فيصادف هذا اليوم مفخرة لكل إماراتي، فهو اليوم الذي اتحدت فيه اإلمارات السبع 

 .تحت اسم اإلمارات العربيّة المتحدة لتثبت بأنها اسماً على مسّمى

  ني اإلماراتياليوم الوط

تحتفل دولة اإلمارات العربية في الثاني من ديسمبر من كل عام ميالدي، وتحيي ذكرى اتحاد اإلمارات العربية السبع بعام 

، حيث يعتبر هذا العيد من أهم المناسبات الوطنية التي تقام ضمن البالد وذلك من خالل التعبير عن مشاعر الفرح 1971

وطن قوي عظيم باإلضافة إلى تجديد مشاعر الحب والسرور في نفوس الجميع مؤكدين سعيهم  والبهجة باالنتماء لهكذا

نحو االتحاد والسالم، فبالرغم من مرور ثمانية وأربعون عاماً على هذا اليوم إال أن المواطنين ال يزالون يقيمون 

د بن سلطان آِل نهيان مع حكام اإلمارات االحتفاالت تحت مسمى روح االتّحاد والذي نتج عن عقد اجتماع بين الشيخ زاي

 .السبعة بهدف اإلعالن عن وحدة البالد

 متى اليوم الوطني اإلماراتي

واليوم الوطني لإلمارات العربية يمثل المسيرة التي  للميالد، 1971يصادف هذا اليوم الثاني من شهر ديسمبر سنة 

ي تعود بالقوة والعزة على البالد، وما حدث في هذا اليوم عن تعبيراً اتبعتها من أجل التمتع بالعطاء والنجاحات الكبيرة الت

عن التالحم والترابط بين سبع إمارات وحاكميها عملوا جاهداً على النهوض بالبالد إلى أسمى الدرجات واعتبارها دولة 

 .عظيمة بكل ما فيها

 مظاهر االحتفال باليوم الوطني اإلماراتي

حتفالية التي يتم العمل عليها خالل هذه المناسبة الوطنية للبلد اإلماراتي حيث تحتوي العديد تجسد العديد من المظاهر اال

 :من المشاركات الثقافية كالتالي

 إحياء عدد من الحفالت برعاية أهم وأكبر النجوم والفنانين على المستوى العالمي. 

 رزة ضمن البلد اإلماراتي منها برج العرب العمل على إنشاء قواعد إطالق األلعاب النّارية في األماكن البا

 .وشاطئ جميراً 

 إقامة عدد من الفعاليات التابعة لدبي فيستيفال سيتي مول المتضمنة ألعاب النار والرقصات الجميلة. 

 العمل على تمثيل عروض مسرحية في منطقة حنا غايةً في التعبير عن التاريخ المجيد لإلمارات المتحدة. 

 م في القرية العالميّة والتي تحتوي على عرض األوبّراالحفالت التي تقا. 

  ضمن أرجاء دبي 50فور  50تمثيل مسرحي جميل تحت اسم. 

 عروض تقديمية متعددة األدوات تحت عنوان والدة المدينة. 

 لماذا نحتفل باليوم الوطني اإلماراتي

يعود سبب إقامة االحتفاالت في اليوم الوطني اإلماراتي إلى أنه يمثل اليوم الذي اتحدت فيه اإلمارات العربية بغاية 

 :اإلعالن عن دولة مشتركة بكل ما فيها، حيث تم ضم االتحاد سبعة إمارات بقادتها وأسيادها كما يلي

 إمارة أبو ظبي مع حاكمها الشيخ زايد بن سلطان آِل نهيان. 



 

 إمارة ُدبي مع حاكمها الّشيخ راشد ابن سعيْد آِل مكتوم. 

 إمارة رأِس الخيمة مع حاكمها الشيخ صقر بن محمد القاسمي. 

 إمارة الّشارقة مع حاكمها الشيخ خالد ابن محّمد القاسمي. 

 إمارة الفجيرة مع حاكمها الشيخ محمد الّشرقي. 

  إمارة أّم القيوين مع حاكمها الشيخ أحمد المعاّل. 

 إمارة عْجمان مع حاكمها راشد بن حميد النّعيمي. 

 قصة اليوم الوطني اإلماراتي

يمثل اليوم الوطني اإلماراتي استقالل دولة اإلمارات العربيّة المتحدة، وليس المقصود االستقالل من العدو، بل بقرار من 

، قرر بهذا 1971ليو تموز من عام اإلمارات المتناحرة باالتحاد، بدأت مجريات القصة في الثامن عشر من شهر يو

التاريخ ست إمارات من اإلمارات العربية المتحدة وهم: أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، 

المصالحة وتكوين دولة اإلمارات العربية المتحدة، وفي تاريخ الثاني من ديسمبر كانون الثاني من العام عينه تم تأسيس 

 .دية، وذات سيادة من هذه اإلمارات الستدولة اتحا

انضمت إمارة راس الخيمة لإلمارات لتصبح سبع إمارات ضمن دولة  1972وفي العاشر من فبراير شباط من العام 

عربية واحدة يُطلق عليها اسم اإلمارات العربية المتحدة، ومنذ ذلك اليوم اندمجت اإلمارات مع بعضها البعض، وباتت 

هذه بالسيادة واالستقالل التام، ويتعامل شعبها مع بعضهم البعض على أساس أنهم كل متكامل، وال فرق بين تتمتع الدولة 

أبناء إمارةٍ وأخرى، ويمتع أبنائهم بجنسبة دولتهم التي يفتخرون فيها، ويجتمعون جميعاً تحت راية الوطن ويهتفون نشيده، 

 .اليوم الوطني ويشاركون في كافة األعياد الوطنية الذي يعد أهما

 خاتمة موضوع تعبير عن اليوم الوطني اإلماراتي

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الموضوع الذي أوجزنا من خالله بالحديث عن واحدة من أهم وأبرز المناسبات الوطنية 

الذي اتحدت فيه كل من  في اإلمارات العربية المتحدة وهي اليوم الوطني اإلماراتي، يوم العلو والرفعة والمجد، اليوم

إمارة أبو ظبي، وإمارة دبي، وإمارة الشارقة، وإمارة عجمان، وإمارة أم القيوين، وإمارة رأس الخيمة، وإمارة الفجيرة 

 .تحت اسم اإلمارات العربية المتحدة، وقائد واحد، وراية واحدة لتبدأ هذه األمة بتسطير اإلنجازات الباهرة

 


