
 مقدمة تعبير عن يوم التأسيس السعودي 

إّن الدولة السعودية تأسست بناًء على تحالف األمير محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد  

، حيث قام كالً من األمير محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب  1744الوهاب عام 

اإلسالمي في إرساء قوانينها  باالتفاق على إنشاء دولة صحيحة تعتمد على تعاليم الدين 

وأنظمتها، فمن خالل يوم التأسيس السعودي تم ضم منطقة الدرعية إلي مناطق الحكم، وهي  

مناطق سيطرة المملكة العربية السعودية وحدودها، وكان ذلك اإلنجاز نتيجة الجهود العظيمة  

 .والتطورات التاريخية الذي قام بها األمير بن سعود، فقد استطاع تنفيذ العديد من اإلنجازات

 تعبير عن يوم التأسيس السعودي 

يُعتبر يوم التأسيس السعودية بأنه يوم مميّز حيث شهدت به هذه األرض نواة الدولة السعوديّة األولى، فقد 

قامت على يد األمير محمد بن سعود بعد جهود وتضحيات كبيرة، حيث يتم عبر فعاليات يوم التأسيس تكريم  

ل والدّماء التي نزفت في سبيل تأسيس البالد ووضعها على سكة الحضارة والتطّور، بعد سنوات  أرواح األبطا

من العمل الحاد، كما يعتبر اليوم الذي تشهد فيه جميع المؤسسات في المملكة العطلة الّرسميّة لتعزيز شعور  

ا بقدرة اإلنسان الّسعودي على  االنتماء الوطني لتلك األرض الطيّبة، حيث يتم االحتفال في هذا اليوم إيمانً 

قاموا بتأسيس البلد ضمن أصعب المراحل    صناعة مستقبل ُمشرق، على غرار األجداد األبطال الذين

 .التاريخيّة

 يوم التأسيس السعودي

يعتبر يوم التأسيس السعودي هو اليوم الذي يتم االحتفال فيه في الثاني والعشرين من شهر فبراير في كل عام 

جمادى   30ذكرى تأسيس الدولة السعودية، والتي تأسست على يد االمام محمد بن سعود في يوم وذلك ل

هـ، والذي يُعتبر أحد أبرز األيّام التي تّم اعتبارها عطلة رسميّة في عُموم البالد، ويعتبر يوم   1139اآلخرة 

لتوحيد البالد بعد فترة كبيرة من  التأسيس السعودي بأنه يوم هام لتذكر ما مر به أجدادنا العظماء من مصاعب 

  .عدم التوحد والتخبط

 تأسيس المملكة العربية السعودية

من   4/5تقع السعودية في قارة آسيا في منطقة شبه الجزيرة العربية، حيث أنها تحتل من مساحة الجزيرة 

محاوالت عديدة   المساحة الكلية، فقد مرت بالعديد من المراحل حتى وصلت لما هي عليه اآلن، كما شهدت 

لتوحيد هذه المساحة الشاسعة تحت لواء واحد على مدار سنوات طويلة، حتى نجح الملك عبد العزيز بتأسيس  

بصورة أولية، ثم قام الملك عبدالعزيز وخلفائه بضم الكثير من المناطق   1932المملكة العربية السعودية عام 

  :ن مراحل تأسيس المملكة العربية السعوديةإليها حتى أصبحت رقعة واسعة، وفيما يلي سيتم بيا 

  1818 – 1744 الدولة السعودية األولى

م، فقد  1818، حيث استمرت حتى عام  1727فبراير من عام   22فقد تم تأسيس الدولة السعودية األولى في  

في بدايات القرن الثامن عشر الميالدي   عانت الجزيرة العربية من مشاكل متعددة، فقام المؤرخون بوصفها



ر محمد بن سعود بن محمد بن  بأنها وصلت للنواحي السياسية واالجتماعية، مما أدى إلى تحالف بين األمي

م تمَّ تأسيس الدولة السعودية األولى وذلك بسبب  1727ففي عام   مقرن، والشيخ محمد بن عبد الوهاب،

حرص كل من أمير الدرعية محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب على السير نحو العقيدة الصحيحة،  

، "سالمية، حيث اتفق كال الطرفين بما يُسمى "اتفاق الدرعية والقيام بإنشاء دولة موحدة تُطب ّق الشريعة اإل

آخر تلك   م متأثرة بالحمالت العثمانية التي هاجمتها ومن1818ولكن سقطت هذه الدولة األولى في عام  

 .الحمالت حملة إبراهيم محمد علي باشا

 1891 - 1818الدولة السعودية الثانية 

م، حيث أعاد األمير مشاري بن سعود 1891م وحتى  1824لفترة من نشأت الدولة السعودية الثانية خالل ا

محاولة توحيد المملكة عن طريق العودة لحكم الدرعية، وحفزه لذلك والء الشعب السعودي آلل سعود الذي لم 

تستطع قوات العثمانين نزعه من قلوبهم، ولكن سقطت هذه المحاولة في مدة قصيرة بعد انقضاء الحمالت 

وما خلفته من آثار، والتي لم تؤثر على والء أهل المنطقة ألسرة آل سعود حيث قام األمير تركي  العثمانية 

بإعادة بناء دولة سعودية ثانية، فقد نجحت هذه المحاولة ونتج عنها تأسيس الدولة السعودية الثانية في عام  

بدأ الذي قامت عليه الدولة  م، واتخذت الدولة الثانية مدينة الرياض عاصمة للحكم، وتبعت نفس الم1824

  .م نتيجة لبعض الخالفات 1891السعودية األولى، وظلت هذه الدولة قائمة حتى سقطت في عام 

 1932 - 1926الدولة السعودية الثالثة 

حقق الملك عبد العزيز حلم توحيد المملكة تحت راية حكم آل سعود، وذلك بعدما استطاع الملك عبد العزيز  

م، وأصبحت الرياض عاصمة  1902إلى الرياض والسيطرة عليها، وكان ذلك في عام آل سعود الرجوع 

لحكم آل سعود ومركز انطالق حمالته للسيطرة على مختلف المناطق، واستمر ذلك الوضع حتى استطاع  

الملك عبد العزيز السيطرة على معظم المناطق، وأعلن المرسوم الملكي الذي يعلن فيه تأسيس المملكة في  

م، واستمر في حمالته حتى سيطر على كافة مناطق نجد والحجاز  1932من سبتمبر في عام  23يخ تار

  .ميالديًا 1966ووصل إلى المساحة التي عليها المملكة حاليًا، وكان ذلك في عام  

 م 1932  المملكة العربية السعودية بعد 

العربية السعودية، فقد يعد رجاًل سياسيًا محنًكا  م وهو يقوم بتطوير المملكة 1932إن الملك عبدالعزيز منذ 

، كما أصبحت السعودية في  1953ودبلوماسيًا بارًعا، حيث كانت أعماله اإلصالحيه من بداية التأسيس وحتى  

من األمم المتحدة، كما أسست العديد   1945عهده منارة إسالمية، فهي من أوائل الدول التي وقعت على ميثاق  

مؤسسات الدولية التي ساعدت على حفظ األمن واالستقرار في المنطقة، حيث توفي الملك من المنظمات وال

، ثّم بعد ذلك تّولى ابنه الحكم وأكمل األعمال اإلصالحية لوالده، فقد كان من  1953نوفمبر   9عبدالعزيز في 

آل سعود في توحيد   أعظم نجاحات الملك سعود تطوير التعليم وإنشاء جامعة الملك سعود، حيث انتهت معاناة

الدولة وحمايتها، وال تزال تفرض سيطرتها حتى اليوم معتزة بنفسها وبكرامتها بفضل قيادتها الرشيدة وشعبها  

  .الواعي

 

 



 خاتمة موضوع تعبير عن يوم التأسيس السعودي

ى تأسيس المملكة االحتفال بذلك اليوم في المملكة العربية السعودية، حيث يبين أهمية ذكريقوم المواطنون في 

وتاريخها العريق بالنسبة لكل محبي السعودية، كما يحمل هذا اليوم ذكرى البيعة الخاص بالملك سلمان بن  

عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان آل سعود حفظهما هللا، إلى هنا نصل إلى ختام الموضوع الذي تحدّثنا  

التأسيس السعودي، لنختم فقرات الموضوع بأبرز الكلمات  عبر فقراته عن باقة من المعلومات المهّمة عن يوم

 .والعبارات عن يوم التأسيس السعودي

 


