
1444 مقال عن اليوم الوطني السعودي  

لوطنية، وعن كثير من الّروابط الُمهّمة ينتظر الشارع الّسعودي هذا التّوقيت من كّل عام للتعبير عن مدى ُحضور المشاعر ا 

تالتي تزيد بهجتها مع فرحة اليوم الوطني للمملكة العربيّة السعوديّة، حيث ظهَر ذلك واضًحا في عُموم الُمدن والقُرى في  

 .المملكة، وبجميع أشكال االحتفال المهّمة

عام على أنّها المناسبة التاريخية التي كان لها الدّور    حيث يتناول الُمواطنون مناسبة الثالث والعشرين من شهر أيلول لكلّ 

األبرز في نقل مسار البالد من واقع التفرقة والتشتّت إلى واقع الوحدة الوطنيّة، والّراية الُمشتركة والحكومة الوحدة 

ا عظيًما لقيم وأخالق  والدّستور الموحد الذي يستند على قوانين الّشريعة اإلسالميّة، وهو ما رات به تلك القلوب انتصارً 

اإلسالم، حيث يتم رفع صور الملك المؤسس الذي يُعتبر عّراب هذا اليوم الملك عبد العزيز بن عبد الّرحمن آل سعود،  

 .باإلضافة إلى صور الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد األمير محّمد بن سلمان للتعبير عن تماسك الدّاخل الّسعودي

ناسبة اليوم الوطني تستند في أهميتها على كوتها المناسبة التي توّحدت بها مناطق وشعوب المملكة، حيث  من المعلوم أّن م

تتميّز االحتفاالت على أنّها عاّمة، وفي مناطق الدّولة، وهو ما عبّر من ِخالله السعوديون عن تبنّي أهداف ومعايير اليوم  

.. راية التوحيدالوحدة في الوحدة التي تجمع أبناء المملكة تحت   

92مقال جميل عن اليوم الوطني السعودي   

إّن اإلنجازات الكبيرة ال بدّ وأن يكون لها بداية ما، وهو ما فّسرته قلوب أبناء المملكة العربيّة الّسعوديّة واضًحا في تفاصيل  

بة اليوم الوطني التي تزوره للمّرة  هذا اليوم المميّز، حيث عبّر الّشارع الّسعودي عن وحدته الّشاملة مّرةً اخرى، مع مناس

1923الحادية والتسعين عن بدايتها األولى التي كانت مع تاريخ العام  . 

وقد تعدّدت صور االحتفال بتلك المناسبة المميّزة، حيث رفع الّشارع الّسعودي صور الملك سلمان بن عبد العزيز آل  

مان آل سعود، وقد ظهرت عالمات الفَرحة والّسعادة على وجوه سعود، وصوًرا لولي العهد الّسعودي األمير محمد بن سل

الُمحبيّن لتلك البالد الّطيبة، كما استقبلت القيادات في الّصف األول برقيات تهنئة من عدد واسع من زعماء وقادة الدّول،  

ة واإلعالن عن وحدة أراضيها تعبيرا عن الفرحة في مناسبة اليوم الوطني الذي تّم فيه اإلعالن عن قيام الدّولة السعوديّ 

 .وشعبها

وفي لقاءات ُمختلفة مع عدد من الُمواطنين، عبّر كثير منهم عن حالة من الفَرحة والّسعادة، مؤّكدين على الدّور البارز الذي  

شدّدوا على   لعبه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في تأسيس نواة الدّولة الحديثة، شاكرين له هذا الُجهد، كذلك قد

تأييدهم ودعمهم الّشامل لمسيرة التطوير والتحديث التي يقودها األمير محّمد بن سلمان، والتي بدأت مع رؤية المملكة 

2030العربيّة السعوديّة لعام  . 

 

 


