
موضوع تعبیر عن یوم التأسیس السعودي قصیر الذي یعتبر واحد من أھم األیام الوطنیة للملكة العربیة السعودیة التي یتم االحتفال بھا
من قبل المواطنین السعودیین، فھذا الیوم من األیام التي تم اإلعالن فیھا عن تأسیس المملكة العربیة السعودیة، ویرجع الفضل في ذلك

إلى الملك سلمان بن عبد العزیز، ولذلك من خالل ھذا المقال سیتم عرض موضوع تعبیر عن ھذا الیوم.

نبذة عن المملكة العربیة السعودیة
تعتبر المملكة العربیة السعودیة ثاني أكبر الدول العربیة في العالم، كما أنھا أكبر دولة في الشرق األوسط، وعاصمتھا مدینة الریاض،
ویوجد بھا مكة المكرمة والمدینة المنورة التي تعتبر من أكثر األماكن التي تحتل مكانة عالیة على وجھ األرض، والجدیر بالذكر أنھا

تمالتياإلحصائیاتعلىبناءوذلكنسمةملیون34عددھمیبلغحیثالسكان،عددحیثمنالعالممستوىعلىاألربعینالمركزتحتل
منھمالحكمانتزاعمنسعودالعائلةتمكنتوقدقرون،أربعةلمدةالعثمانيالحكمتحتالمملكةوقعتكمام،2019عامفيإجراؤھا

الجزیرةشبھعلىالسیطرةمنالعائلةتلكتمكنتوقدم،1918عامحتىم1916عاممنكانتوالتيالكبرىالعربیةالثورةفي
العربیة كاملة وضمت إلیھا منطقتي نجد والحجاز.

مقدمة تعبیر عن یوم التأسیس السعودي
االتفاقتمحیثم،1744عامفيوذلكالوھابعبدبنمحمدوالشیخسعودبنمحمداألمیرتحالفعلىبناءالسعودیةالدولةتأسیستم

على إنشاء دولة مبدأھا األساسي االعتماد على الدین اإلسالمي في بناء القوانین واألنظمة الخاصة بالدولة، فعند تأسیس السعودیة تم ضم
منطقة الدرعیة إلى الحكم، وھي من مناطق السیطرة في المملكة العربیة السعودي وحدودھا، ویرجع ذلك إلى الجھود العظیمة التي قام

بھا األمیر بن سعود، الذي تمكن من تنفیذ الكثیر من اإلنجازات والتطورات التاریخیة.

موضوع تعبیر عن یوم التأسیس السعودي قصیر
یعتبر یوم التأسیس السعودي من األیام الممیزة للمملكة العربیة السعودیة، وذلك ألن األمیر محمد بن سعود قام بتنفیذ الكثیر من الجھود

والتضحیات للمملكة العربیة السعودیة، ویتم في ھذا الیوم القیام بتكریم أرواح األبطال والدماء التي نزفت حتى یتم تأسیس المملكة،
وحتى تصل إلى طریق التطور والحضارة، كما یتم في ھذا الیوم إعطاء إجازة رسمیة لجمیع العاملین في القطاعات الحكومیة والخاصة
وذلك من أجل إظھار مشاعر االنتماء للوطن، كما یتیقن اإلنسان بقدرتھ العظیمة إنشاء مستقبل مشرق، مثل األشخاص الذین قاموا بتقدیم

أرواحھم فداًء للوطن.

یوم التأسیس السعودي
یوافق یوم التأسیس السعودي في الثامن والعشرین من شھر فبرایر من كل عام، حتى یتم فیھ استعادة ذكرى تأسیس السعودیة، والتي تم

الھامةاألیاممنالیومھذاویعتبرھـ،1139لعاماآلخرةجمادىشھرمن30تاریخفيوذلكسعودبنمحمداإلمامیدعلىتأسیسھا
التي یتم من خاللھا تذكر ما قام بھ األجداد واألبطال العظماء من أجل أن یتم توحید البالد.

تأسیس المملكة العربیة السعودیة
تقع المملكة العربیة السعودیة في قارة آسیا وبالتحدید داخل شبھ الجزیرة العربیة، لذلك فإنھا تحتل حوالي خمسة أرباع من المساحة

الكلیة من شبھ الجزیرة العربیة، فقد واجھت المملكة العدید من الصعوبات والتحدیات حتى تمكنت من الوصول إلى ما وصلت إلیھ في
الوقت الحالي، كما أنھا شھدت الكثیر من الصعوبات حتى تتمكن من توحید البالد تحت مظلة واحدة على خالل العدید من السنوات، إلى

المجاورةالمناطقمنالعدیدضممنوخلفائھھوتمكنذلكوبعدم،1932عامفيوذلكالعزیزعبدالملكوتوحیدھابتأسیسھاقامأن
للمملكة، وذلك مرورا بالمراحل التالیة وھي:

مملكة الدرعیة



تم تأسیس منطقة الدرعیة على ید األمیر مانع بن ربیعة المریدي، وقد تم الموافقة على ذلك حتى تستقل الدرعیة بالحكم الذاتي لھا والذي
رحمھمسعودآلالعزیزعبدللملكعشرالثانيالجدمانعاألمیریدتحتوذلكم،1446وھـ،850عامفيوذلكمعیننھجتحتیكون

هللا مؤسس المملكة العربیة السعودیة، والجدیر بالذكر أن مملكة الدرعیة شھدت تطور حضاري وفكري وتقدم في المستوى التجاري في
عھد األمیر مانع وأوالده قبل أن یتم ضمھا إلى الدولة السعودیة األولى وتصبح عاصمة لھا.

الدولة السعودیة األولى

عاصمتھاكانتوالتياألولىالسعودیةالدولةقیامعنسعودبنمحمداإلمامأعلنم1727لعامفبرایرمنوالعشرینالثانيیومفي
مملكة الدرعیة، والدستور األساسي لھا ھو القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، وقد استقرت الدولة على التوحید واألمان لجزیرة شبھ

ھـ.1233عامفيانتھتولكنھاالزمن،منفترةقائمةاألولىالدولةظلتوقدوالضیاع،التشتتمنطویلةفترةبعدالعربیة،الجزیرة

الدولة السعودیة الثانیة

بعد أن انتھت الدولة السعودیة األولى بعد سبع سنوات من قیامھا، وبعد وضع األمیر محمد بن سعود الركائز الخاصة بھا، أعلن اإلمام
الزمن،منفترةقائمةالدولةھذهاستمرتوقدالثانیة،السعودیةالدولةقیامعنھـ1240عامفيسعودبنمحمدبنهللاعبدبنتركي
م.1891الموافقھـ،1309عامفيانتھتولكنھا

الدولة السعودیة الثالثة

الیومیوافقوالذيم،1319لعامشوالشھرمنالخامسالیومفيسعودآلالعزیزعبدالملكیدعلىالثالثةالسعودیةالدولةقامت
الیومفيوذلكالسعودیةالعربیةالمملكةتحتوالحجازنجدمنطقتيضمعنأعلنذلكوبعدم،1902لعامینایرشھرمنعشرالخامس
تحتالحاليالوقتحتىزالتماوالتيالسعودي،الوطنيالیومھذاعلىأطلقوقدم،1932لعامسبتمبرشھرمنوالعشرینالثالث

اسم المملكة العربیة السعودیة.

المملكة العربیة السعودیة بعد التوحید

لم یسمح الملك عبد العزیز للدولة السعودیة الثالثة أن تسقط، وكان حریص على ضم اإلمارات حتى یتجنب الوقوع في الخالفات مما
یؤدي ذلك إلى وقوع الدولة، فقد حاول التعلم من األخطاء السابقة بقدر اإلمكان، وقد سعى جاھًدا على الحفاظ على مبادئ الشریعة

اإلسالمیة، والجدیر بالذكر أن المملكة العربیة السعودیة ازدھرت في عصره بشكل كبیر، وقد قام بالتوقیع على میثاق األمم المتحدة بعد
بإنشاءسعودالملكقاموقدبعده،منالحكمابنھتولىوقدم،1953عامفيتوفيولكنھم،1945عامفيوذلكالثانیةالعالمیةالحرب

جامعة الملك سعود التي تعتبر واحدة من أھم الجامعات الموجودة في العالم، وتقوم باستقبال العدید من الطالب من جمیع الجنسیات
واألماكن المختلفة في العالم، ومنذ ذلك الوقت والدولة تعیش في رخاء واستقرار وتطور شدید، وھذا یرجع إلى القیادة الرشیدة والشعب

الواعي.

خاتمة تعبیر عن یوم التأسیس السعودي
یتم االحتفال بیوم التأسیس السعودي من قبل أبناء المملكة العربیة السعودیة في الیوم الثاني والعشرین من شھر فبرایر من كل عام، وذلك
لما لھذا الیوم من أھمیة كبیرة، حیث یتم من خاللھ بدایة تأسیس المملكة والتاریخ العظیم لھا، كما أنھ الیوم الذي یحمل فیھ ذكرى البیعة

للملك سلمان بن عبد العزیز حفظھ هللا.


