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 مقدمة تعبير عن اليوم الوطني قصير

يبدأ بخطى ثابتة وقويّة،   إّن األوطان العظيمة والحضاريّة ال تنشأ على سبيل الّصدفة، وإنّما مشوار األلف ميل ال بدّ أن

وأحالم وطموحات كبيرة، حتّى تصل تلك القامات إلى المكانة التي تليق بها، وإّن صناعة التّاريخ هي المهنة التي احترفها 

الرجال األشداء والفرسان األشاوس، الذين تذخر بهم ذاكرة االوطان العربيّة، ولعّل خير ما نتحدّث به في مناسبة اليوم 

الّسعودي هو تلك التفاصيل الُمهمة التي أثمرت عن بناء دولة محوريّة وقادرة على صيانة ُحقوق أبنائها، وقادرة  الوطني 

 .على أن تضمن لهم العيش اآلمن والكريم

 موضوع تعبير عن اليوم الوطني قصير

إخواني األعزاء، غّن اليوم الوطني الّسعودي هو أحد أيّام الخير التي نتعّرف به على التّاريخ الّسعودي من نافذة الفخر  

واالعتزاز، فقد كانت فعاليات هذا اليوم نتاج لسنوات طويلة من العَمل الجاد، وكثير من التضحيات الكبيرة التي مّهدت  

ا من اجل بناء الدّولة الموّحدة التي تستطيع أن تضمن ألبنائها الخير، وأن تحرص  الّطريق بأجسادها وأرواحها وأعماره

على صيانة الُمستقبل الذي لن تستطيع قوى االستعمار أن تُصادره على الّشعوب الحّرة التي آمنت بتاريخها وتراثها،  

عب واألرض، وقد كانت المملكة العربيّة وقُدرتها على إدارة دفّة البالد واإلبحار في عالم الّسياسة لتحقيق مصالح الشّ 

-السعوديّة حاضرة وبقّوة في جميع المسارات التاريخيّة، بعد أن حقّق الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الّرحمن آل سعود 

التي أفنها فيها   ُحلم األجداد فقام على بناء الدّولة السعودية الثالثة، بعد مشوار من التّعب وكثير من السنوات -حمه هللا تعالىر

ُعمره، ليُعلن عن توحيد جميع أراضي المملكة التي نعرفها اآلن تحت اسم المملكة العربيّة السعوديّة، وتوحيد شعوب وقبائل 

المملكة تحت راية التّوحيد اإلسالمية التي تجتمع فيها اّّمة اإلسالم من المحبط إلى الخليج، فحّق لنا أن نحتفل في تلك 

ي أثمرت عن وضع البالد في الّسكة التي تصل بها إلى الدّولة الحضاريّة التي نعرفها اليومالمناسبة الت . 

 خاتمة تعبير اليوم الوطني السعودي

اخوتي األعزاء، إّن مسار التّاريخ يُمكن كسره، وتغييره عندما يمتلك الرجال العقيدة واإليمان الّصلب، لبناء الدّول، وإنشاء  

ما تُؤّكده لنا رسائل اليوم الوطني، في التمّسك بوحدة شعبنا وعقيدتنا السمحة، والتمّسك بحكمة القادة االمبراطوريات، وهو 

الذين استطاعوا أن ينسجوا االحالم وأن ينقلوها من أوراق التّاريخ إلى واقعنا الذي نحياه اليوم، والسالم عليكم ورحمة هللا 

...............وبركاته . 

 


