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إن االحتفال بالَیوم الوطني ألي أمة حول األرض، ینطوي على عدة أھداف مختلفة، ولكنھا جمیعھا تصب في ھدف رئیسي وھو

تعمیق اإلنتماء إلى ھذه األمة، وتعریف الجیل الناشئ بحضارة األمة التي ینتمي إلیھا، بما في ذلك تاریخھا النضالي، والمراحل التي
مرت بھا حتى وصلت إلى ماھي علیھ اآلن، ولذلك ھناك أشكال متعددة من أسالیب التعریف بھذه األمور، ومنھا  الّتقاریر الھامة عن

جاھزتقریر عن الیوم الوطني السعودي باالنجلیزيھذا الیوم الذي یأتي غالباً بعدة لغات مختلفة، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم
.للطباعة

مقدمة تقریر عن الیوم الوطني السعودي باالنجلیزي
The Kingdom of Saudi Arabia is one of the most important Middle Eastern countries at the
present time, which has an international weight in general, in addition to its weight and
position among the Arab and Islamic countries in particular, and this weight came from a
long and great history full of sacrifices and glorious championships, in certain stages of its
formation, One of the most prominent of these events was the unification event and the
announcement of the modern name of the unified kingdom, which is called today locally,
Arably and internationally as the National Day of the Kingdom of Saudi Arabia. The kingdom
that developed until it became what it is now in terms of progress and civilization,Therefore,
the Saudis glorify this day because of its prominent and essential role in building the modern
state, proud of their past and present, and the sacrifices of their leaders and heroes.

ترجمة مقدمة تقریر عن الیوم الوطني السعودي باالنجلیزي
تعد المملكة العربیة السعودیة من أھم الدول الشرق أوسطیة في الوقت الراھن، والتي تمتلك وزناً دولیاً بشكل عام، إضافة إلى وزنھا

ومكانتھا بین الدول العربیة واإلسالمیة بشكل خاص، وھذا الوزن جاء من تاریخ طویل وعظیم حافل بالتضحیات والبطوالت
المجیدة، في مراحل معینة من مراحل تكونھا، وكان من أبرز ھذه األحداث ھو حدث التوحید وإعالن التسمیة الحدیثة للمملكة

الموحدة، والذي یطلق علیھ الیوم محلیاً وعربیاً ودولیاً اسم الیوم الوطني للمملكة العربیة السعودیة، وھو الیوم الذي ینخرط في عمق
االنتماء الوطني ألبناء المملكة، ویجسد أھم المراحل الحاسمة في حیاة مملكتھم، وأولى خطوات نھوض المملكة التي تطورت حتى

أصبحت ما ھي علیھ اآلن من تقدم وحضارة، ولذلك یعظم السعودیین ھذا الیوم لما لھ من دور بارز وأساسي في بناء الدولة الحدیثة،
معتزین بماضیھم وحاضرھم، وتضحیات قادتھم وأبطالھم.

تقریر عن الیوم الوطني السعودي باالنجلیزي
Behind this glorious national day in the life of the Kingdom, there is a history full of heroic
epics, and a long bridge of sacrifices that lasted for decades. Centuries of time, who ruled
the Arab countries under the name of the United Islamic League, including the kingdom,
which was previously a separate emirate, each of which follows its own autonomy under the
nominal sovereignty of the Ottoman occupation, and at the beginning of the eighteenth
century, a reform call appeared on the island The hand of Sheikh Muhammad ibn Abd
al-Wahhab, which was shunned by tribal leaders who feared for their authority because of it,
until King Saud I, ruler of Diriyah, adopted it,The call was strengthened, and it turned from an
idea into a tangible reality by declaring the establishment of the first Saudi state in 1727 AD,
which was actually established in 1744 AD.
However, the expansion of the first state and the consolidation of its security by the efforts of
men and the wisdom of the leader, was met by the hatred of the colonizer, whose interests
conflicted with this remarkable victory, so he feared for his staff and his authority, so he
entrusted the task of eliminating this state to the army of Muhammad Ali Pasha of Egypt in
the year 1818 AD, and the first Saudi state fell after a battle The Al-Watis garrison destroyed
its Diriyah capital as a result of its heavy artillery bombardment, but its fall did not reduce the
resolve and determination in the hearts of the heroic statesmen and their commanding
leaders, as King Turki Al Saud restored the legacy of his father and grandfather by the year
1824 AD, He reconstructed the pillars of the second Saudi state and restored what the
Ottoman Empire and its supporters had taken, but the conspiracy returned again, and this
time how many of the state's neighbors Al Rashid, and with the cooperation of the Ottoman
Rashidi, were able to end, the second Saudi state in 1891 AD.



Following the defeat, the King at the time, Abdul Rahman bin Faisal, resorted to Bahrain,
then Qatar, and then to Kuwait, and he was with him at that time his young son, Abdul Aziz
bin Abdul Rahman, who was able in the year 1902 AD, to regain the throne of his fathers
and grandfathers, overcoming his opponents Al Rashid, where he regained Among them
was the city of Riyadh, which was the capital of his rule, and from there he set out to expand
in the land of the island, carrying in his heart and thought the dream of national unity and
sovereignty. He included the tribes under his banner and authority in the year 1932 AD on
the 23rd of September, announcing the end of decades of division and fragmentation, and
drawing a new bright page, whose broad title was the Kingdom of Saudi Arabia.

تقریر عن الیوم الوطني السعودي باالنجلیزيترجمة
وخلف ھذا الیوم الوطني المجید في حیاة المملكة، ھناك تاریخ حافل بالمالحم البطولیة، وجسر طویل من التضحیات التي استمرت

لعقود، فلطالما عاشت المنطقة العربیة نوع من التفرقة التي أرادھا االستعمار وكرسھا على مدى قرون من االحتالل، والتي كان
آخرھا وأطولھا االحتالل العثماني الذي دام قرابة أربعة قرون من الزمن، والذي حكم البالد العربیة تحت اسم الرابطة اإلسالمیة

الموحدة، ومن ضمنھا كانت المملكة التي كانت سابقاً عبارة عن إمارات متفرقة تتبع كل منھا لحكمھا الذاتي في ظل السیادة االسمیة
لالحتالل العثماني، وفي بدایة القرن الثامن عشر، ظھرت في أرض الجزیرة دعوة إصالحیة على ید الشیخ محمد بن عبد الوھاب،

والتي كانت منبوذة من قبل زعماء القبائل الخائفین على سلطانھم بسببھا، إلى أن تبناھا الملك سعود األول حاكم الدرعیة، فقویت
العامفيفعلیاًتأسستوالتيم،1727عاماألولىالسعودیةالدولةقیامبإعالنملموسواقعإلىفكرةمنوتحولتالدعوة،
م.1744

إال أن توسع الدولة األولى وتوطید أمنھا بھمم الرجال وحكمة القائد، قابلھ حقد المستعمر الذي تضاربت مصالحھ مع ھذا النصر
م،1818العامفيالمصريباشاعليمحمدجیشإلىالدولةھذهعلىالقضاءمھمةفأوكلوسلطانھ،أركانھعلىفخافالمؤزر،

فسقطت الدولة السعودیة األولى بعد معركة حامیة الوطیس تدمرت على أثرھا عاصمتھا الدرعیة جراء قصفھا بالمدفعیة الثقیلة،
ولكن سقوطھا لم یسقط العزیمة واإلصرار في نفوس رجاالت الدولة األبطال وقادتھم المغاویر، حیث استعاد الملك تركي آل سعود

أنإالوأعوانھا،العثمانیةالدولةأخذتھماواستعادالثانیةالسعودیةالدولةأركانبناءوأعادم،1824العامبحلولوجدهوالدهإرث
التآمر عاد من جدید، وھذه المرة كام من جیران الدولة آل الرشید، وبتعاون عثماني رشیدي، استطاعوا إنھاء، الدولة السعودیة الثانیة

م.1891عام
وإثر الھزیمة، لجأ الملك حینھا عبد الرحمن بن فیصل، إلى البحرین ثم قطر ثم إلى الكویت، وكان معھ حینھا ابنھ الیافع عبد العزیز

منھماستعادحیثالرشید،آلخصومھعلىمتغلباًوأجداده،آبائھعرشیستردأنم،1902العامفياستطاعالذيالرحمن،عبدبن
مدینة الریاض التي كانت عاصمة حكمھ، ومنھا انطلق إلى التوسع في أرض الجزیرة، حامالً في قلبھ وفكره حلم الوحدة والسیادة

الوطنیة، وبعد صراع دام قرابة الثالثة عقود، مع القبائل المتفرقة والُمتناحرة آنذاك، استطاع الملك المظفر أن بحكمتھ وحنكتھ
إنھاءمعلناًسبتمبر،منوالعشرینالثالثبتاریخم1932العامفيوسلطانھرایتھتحتالقبائلشملیلمأنللخیال،الفائقةوعقلیتھ

عقود من التفرقة والشرذمة، ومسطراً صفحة جدیدة مشرقة، كان عنوانھا العریض المملكة العربیة السعودیة.
خاتمة تقریر عن الیوم الوطني السعودي باالنجلیزي

With this glorious historical event, King Abdulaziz bin Abdul Rahman moved the Kingdom of
Saudi Arabia, from the shore of division, division and the consequent collapse, to the shore
of safety, stability, progress, civilization and prosperity, and the advancement of the Kingdom
in all political, economic, educational and many other fields, and this is what made this day,
The Day of Glory, Dignity and Victory from God Almighty, who made the Kingdom’s heroes,
people and leaders, an example to be followed in heroism, chivalry, wisdom and honour.
Congratulations to the Kingdom of Saudi Arabia for such sons, and congratulations to its
sons for such a proud and proud homeland, and for this glorious day that history will always
remember.

تقریر عن الیوم الوطني السعودي باالنجلیزيترجمة
وبھذا الحدث التاریخي المجید، نقل الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن المملكة العربیة السعودیة، من ضفة التقسیم والتفرقة واالنھیار

المترتب على ذلك، إلى ضفة األمان واالستقرار والتقدم والحضارة واالزدھار، والنھوض بالمملكة في كافة المجاالت السیاسیة
واالقتصادیة والتعلیمیة وغیرھا الكثیر، وھذا ما جعل ھذا الیوم، یوم العزة والكرامة والنصر المؤزر من هللا تعالى، وجعل من أبطال

المملكة شعباً وقادًة، مثال یحتذى بھ في البطولة والشھامة والحكمة واإلباء، فھنیئا للمملكة العربیة السعودیة بھكذا أبناء، وھنیئاً
ألبنائھا بمثل ھذا الوطن الشامخ واألبي، وبھذا الیوم المجید الذي سیذكره التاریخ على الدوام.




