
 29نموذج تقرير جاهز عن اليوم الوطني 

العالم، حٌُث أنه بوصلة التغٌٌر الجذري نحو  ٌعتبر الٌوم من أهم المناسبات الوطنٌة التً تحتفُل فٌها الدول المختلفة حول

القادم، وكذلك تعبًٌرا منهم عن ضرورة الحفاظ على مبادىء الوحدة، واالستقاللٌة، والسالم، والود، والتآخً بٌن مختلف 

فٌما الفئات من أبناء المجتمع، وللتعبٌر عن مدى حّبهم لبعضهم البعض ولحكامهم، وعن مدى محبتهم للقٌادة الرشٌدة، و

 :ٌؤتً سندرج نموذج تقرٌر جاهز عن الٌوم الوطنً للمملكة العربٌة السعودٌة
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، لتذكٌر األجٌال الجدٌد باإلنجازات  ًّ إّن الوطن هو الفكرة والوحدة، واحتفاالً بمن دعم وساند فكرة الوطن ُوجد الٌوم الوطن

ٌّم الحضارٌة فً نفوس األجٌال الشابة،  الوطنٌة والتضحٌات لكافة من سبقوهم فً سبٌِل الوطن، والحرُص على غرِس الق

للسٌر قدًما على الخطى نفسها، وتقدٌم أفضل صورة عن بلدهم فً كافة المحافل الدولٌة، ونشر الوعً حول ضرورة 

 .الحفاظ على الوحدة الوطنٌة
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فً سبٌل الوطن، وإٌحاء لذكرى توحٌد المملكة العربٌة السعودٌة، وتغٌٌر اسمها الذي كان  تمجًٌدا لألبطال الذٌن ضحوا

ٌُعرف فً السابق باسم مملكة نجد والحجاز إلى المملكة العربٌة السعودٌة، حٌث كانت مملكة نجد والحجاز عبارة عن 

عشرٌن أصدر حاكم نجد الملك عبد العزٌز آل ملكٌة مزدوجة تتكون من العدٌد من القبائل والعشائر، وفً أوائل القرن ال

سعود مرسوًما ٌقضً بتوحٌد معظم مناطق وسط الجزٌرة العربٌة، وإدراجها تحت مسمى المملكة العربٌة السعودٌة، فإنه 

 .أٌلول لكل عام  ٌحتفُل بالٌوم الوطنً السعودي فً الثالث والعشرٌن من شهر

ق التعظٌم والتمجٌد، فالبلد هً مؤوى اإلنساُن ومستقرهُ ومتنفسه، فالٌوم الوطنً فشرعٌة البالد وتوحٌُد دستورها أمٌر ٌستح

السعودّي ٌصادف ذكرى توحٌد المملكة العربٌة السعودٌة، وتؤسٌسها على ٌد جاللة الملك عبد العزٌز بن عبد الرحمن آل 

م فً السابع عشر من شهر جمادى األولى م، وقد اختٌر هذا الٌو2391سعود رحمه هللا، والذي أعلن قٌام المملكة فً عام 

هجري، إذ تّم إصدار المرسوم الملكً بتوحٌد جمٌع أجزاء الدولة السعودٌة الحدٌثة، لتصبح المملكة  2932فً عام 

 .العربٌة السعودٌة، وهذا لتقدٌر جهود الملك عبدالعزٌز فً تؤسٌس المملكة، والحفاظ على التارٌخ، وإحٌاء التراث

عاًما، وأن توحٌد  93لذكر فً هذا السٌاُق أن توحٌد معظم أراضً شبه الجزٌرة العربٌة الذي استغرق قُرابة ومما ٌجدر با

م حٌنما تمكن الملك ابن سعود من االستٌالء على 2332البالد كانت من خالل عدة حركات وطنٌة متتالٌة، ابتدأت فً عام 

م فتح الحجاز، وهٌمن على الٌمن، أما فً 2313 - 2311ل عامً مدٌنة الرٌاض، وتزعم الحركة القومٌة العربٌة، ثم خال

م فإن جاللته دمج نجد والحجاز مع المملكة العربٌة السعودٌة، وبعد مرور عام واحد فقط انضمت منطقة عسٌر 2391عام 

 .وحماٌة الوطنإلى المملكة، وإنه لفخر لنا بمثل هذا الملك الجلٌل رحمه هللا ومّجد من كان معه من قوات لمساندته 
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ال بد من تذكٌر اإلنسان فً رواسخ حب الوطن الثابتة، والعقائد الوطنٌة التً اتبعها ُكل من ُجبِل على حب الوطن، فقدم 

الغالً والنفٌس فً توحٌده وتخلٌصه من االستعمار والندب الذي كان ٌحٌُط به من كل صوب وحدب، وهذا مطلب ومسعى 

السعودٌة، تمجًٌدا واخالًصا لمن وحد الوطن وضم أراضٌه ونهض به بعد أن االحتفال بالٌوم الوطنً فً المملكة العربٌة 

اندحر فً القاع، تمجًٌدا لجاللة الملك ابن مسعود رحمه هللا، فكل عام وأنتم بخٌر، وكل عام وكل أبطال المملكة بخٌر، ٌوم 

 .وطنً مبارك

  

 


