
 مقدمة بحث عن المملكة العربیة السعودیة جاهز للطباعة
 المملكة العربیة السعودیة هي الدولة الكبرى في شبه الجزیرة العربیة، ویحد السعودیة من الغرب البحر األحمر وخلیج العقبة  ومن
 الشرق الخلیج العربي، والبلدان المجاورة لها هي األردن، والعراق، والكویت، وقطر، واإلمارات العربیة المتحدة، وسلطنة عمان،
 والیمن، والبحرین، وجمیع هذه الدول تتصل بأراضي المملكة العربیة السعودیة من خالل طرق معبدة.  ویبلغ عدد سكان المملكة

 السعودیة 29.28 ملیون نسمة ضمن ما ورد في تقریر عام 2012، وعاصمتها هي الریاض. واقتصاد المملكة األساسي قائم على
  البترول؛ حیث أن 90 في المائة من عائدات الصادرات هي من صناعة النفط؛ كما تعد المملكة أكبر منتج للنفط في كل العالم.

 بحث عن المملكة العربیة السعودیة ودورها في مساندة قضایا اإلسالم والمسلمین
 تبذل المملكة العربیة  السعودیة جهوًدا كبیرة ومساعي دائمة لدعم ومساندة العرب والمسلمین والمبادرة بمد ید العون واإلحسان وتبني

 القضایا والعربیة واإلسالمیة ونصرتها وأولها القضیة الفلسطینیة وقضیة المسجد األقصى بكل ما قوتها ونفوذها في العالم ولدى
 المنظمات الدولیة؛ حتى یشعر المواطنین بالفخر واالنتماء لهذه الدولة الشامخة. حیث أن منهج المملكة وجهودها في لم الشمل
 والتحذیر من االختالف، وتقریر عقیدة اإلسالم الصحیحة وحمایتها، وتعزیز الوسطیة واالعتدال والمبادئ اإلسالمیة ومحاربة

  التطرف.

 كما أن تبني المملكة العربیة  السعودیة لقضایا األمة والتضحیة من أجلها هو منهج عظیم یقوم على تقدیم الدعم بجمیع مستویاته
 السیاسیة والشرعیة واالقتصادیة والثقافیة واإلنسانیة. باإلضافة إلى جهود المملكة في تسویة المنازعات بین المسلمین والعرب وقد

 كان لها أثر كبیر في وحدة الصف اإلسالمي والعربي.

 دور المملكة العربیة السعودیة في مساندة القضیة الفلسطینیة

 وقد برزت مكانة فلسطین وتحدیًدا المسجد األقصى لدى المسلمین والعرب بشكل عام بسبب منزلتهما التاریخیة والدینیة حتى تكون
 بیاًنا للقناعات التي أسست علیها جهود المملكة العربیة  السعودیة لخدمة القضیة الفلسطینیة التي كانت وستبقى القضیة األولى منذ عهد
 المؤسس الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود - رحمه اهللا - إلى عهد خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان عبدالعزیز

 آل سعود حفظه اهللا ورعاه، فقد بذلت المملكة جهوًدا في نصرة القضیة والدفاع عنها من خالل دعمها سیاسًیا واقتصادًیا وتعلیمًیا
  واجتماعًیا ونحو ذلك.

 بحث عن المالمح الجغرافیة للمملكة العربیة السعودیة
 تتنوع التضاریس في المملكة العربیة  السعودیة وذلك بسبب اتساع مساحتها، فعلى امتداد ساحل البحر األحمر یوجد سهل تهامة

 وطوله 1100 كیلومتر تقریًبا، ویتسع عرضه حتى یبلغ 60 كیلو مترًا نحو الجنوب، ثم یضیق تدریجیًا عند توجهه شماًال إلى خلیج
 العقبه. وإلى الشرق من السهل ترتفع سلسلة جبال السـروات، ویتراوح ارتفاعها بین 9000 قدم في الجنوب، ویقل إرتفاعها بشكل

  تدریجي باتجاه الشمال حتى تصل إلى 3000 قدم.

 وتنحدر أودیة كبیرة نحو الشرق والغرب مثل وادى جازان ووادى نجران ووادي تثلیث ووادى بیشه ووادى الحمض ووادى الرمة
 ووادى ینبع ووادي فاطمة، ویلیها من الشرق هضبة نجد ومرتفعاتها. ومن الشمال سهول نجد التي تمتد إلى منطقة حائل وتتصل

 بصحراء النفود الكبرى ثم بحدود العراق واألردن، كما یوجد بعض المرتفعات مثل جبال طویق والعارض وأجا وسلمى. وبالنسبة
 لصحراء الربع  الخالي فهى تمثل الجزء الجنوبي الشرقى من السعودیة، وتقدر مساحتها بـ 640000 كیلو متر مربع وهي عبارة

 عن كثبان رملیة وسبخات.

 بحث عن تاریخ تأسیس المملكة العربیة السعودیة
 یرجع تأسیس  السعودیة إلى بدایة تأسیس الدرعیة ووجودها القدیم في المكان والزمان؛ حیث أن اإلمام محمد بن سعود مؤسس الدولة

 السعودیة األولى یرجع بنسبه إلى بني حنیفة وهم الذین أسسوا الدولة األولى منذ فترة ما قبل اإلسالم في منطقة وادي العرض
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 المعروف بوادي حنیفة المنسوب إلى حنیفة بن لجیم، وهو مقر قبیلة بني حنیفة بن ُلَجْیم بن َصعب بن علي بن َبكر بن وائل، وعرف
  منذ العصر الجاهلي؛ حتى أن وادي الیمامة سمي وادي حنیفة.

 وقد اعتنق بنو حنیفة  اإلسالم فكان منهم المجاهدون ومنهم رواة الحدیث، ولما حكم األخیضریون المكان خالل منتصف القرن الثالث
 الهجري تفرق بنو حنیفة في الجزیرة العربیة، وأقاموا في مناطق متعددة منها أضاخ في عالیة نجد التي سكنها بعضهم، ویذكر ابن
 بطوطة أن طفیل بن غانم كان یحكمها وهو من بني حنیفه، وقد حج معه في عام 732هـ ، وعام 850ه انتقل جد آل سعود، مانع

 المریدي مع أسرته من شرق الجزیرة العربیة إلى العارض الواقعة في نجد وعد أن دعاه ابن عمه ابن درع صاحب حجر والجزعة،
 فاستقر فیهما مانع مع أسرته، وأصبحت بعدها مناطق عامرة بالسكان والزراعة.

 الدولة السعودیة األولى

 تأسست السعودیة األولى في منطقة الدرعیة برعایة اإلمام محمد بن سعود، وقد امتد نفوذها وكانت الدعوة الصحیحة وتؤسس
 القتصاد مزدهر، وبسبب لقیام الدولة  السعودیة األولى ظهر عدد من العلماء، وازدهرت فیها المعارف والجوانب العلمیة

 واالقتصادیة، كما أنشئ العدید من المؤسسات والمنظمات اإلداریة.

 وقد صارت الدولة  السعودیة األولى ذات مكانة سیاسیة نتیجة لمبادئها اإلسالمیة ، واتساع مساحتها الجغرافیة، وسیاسة حكامها
 المعتمدة على نصرة اإلسالم، والرقي بحضارته. وانتهت الدولة السعودیة األولى في عام 1233هـ بسبب الحمالت التي أرسلتها
 الدولة العثمانیة من خالل والیها في مصر، وآخرها حملة إبراهیم باشا التي استطاعت هدم الدرعیة وتدمیر البلدان في مناطق من

 السعودیة األولى.

 المملكة العربیة السعودیة

 في الخامس من شوال في عام 1319هـ الذي یوافق الخامس عشر من ینایر عام 1902م، استطاع الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن
 بن فیصل آل سعود استرداد الریاض والعودة إلیها حتى یبدأ صفحة جدیدة من التاریخ السعودي وهذا الحدث التاریخي هو نقطة

 تحول في تاریخ المنطقة، لما أدى إلیه من قیام السعودیة الحدیثة التي وحدت أغلب أجزاء شبه الجزیرة العربیة، وتحقیق إنجازات
 حضاریة في كثیر من المجالت.

 بحث عن نجاحات المملكة العربیة السعودیة
 شهدت المملكة تقدًما على المستوى االقتصادي التي أنتجت تحسًنا في جمیع نواحي التنمیة البشریة كمستوى المعیشة، وخدمات

 الصحة والتعلیم، وأحوال البیئة، وإمكانیات التنمیة الشاملة. فحتى عام 2010 حقق االقتصاد السعودي معدل نمو سنوي بلغ %3.4،
 كما بلغ معدل دخل الفرد 61875 ریاًال سعودیًا (16500 دوالر) تقریًبا في نهایة المدة. كما زاد تنوع االقتصاد، وشكلت القطاعات

  غیر النفطیة 75.7% من إجمالي الناتج المحلي تقریًبا في عام 2010.

 وقد حقق  االقتصاد السعودي  تداخًال في االقتصاد العالمي، وبلغت التجارة الخارجیة نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي 80% بحلول
 العام األول من الخطة التاسعة. وفیما یخص التجارة الخارجیة، زادت حصة الصادرات غیر النفطیة من 8.5% عام 2000 إلى

 14.3% عام 2010، وعلى صعید آخر انخفضت واردات السلع االستهالكیة، وها یعد مؤشًرا على زیادة االعتماد على المنتجات
 المحلیة وتحسن القدرة التنافسیة.

 خاتمة بحث عن المملكة العربیة السعودیة جاهز للطباعة
 یعد إرساء األمن في السعودیة من اإلنجازات التي تحققت في عهد الملك عبدالعزیز، فقد صارت الطرق والمدن والقرى تعیش في

  أمن، كما أسس الملك عبد العزیز األنظمة الالزمة وأولها تطبیق الشریعة اإلسالمیة، وردع كل ما یمس استقرار الناس وممتلكاتهم.

 صارت السعودیة في عهد الملك عبد العزیز لها مكانة خاصة، فقد انضمت إلى عدد من المنظمات واالتفاقیات الدولیة، وكانت من
 أول الدول التي وقعت میثاق هیئة األمم المتحدة عام 1364ه، وساهمت في تأسیس بعض المنظمات الدولیة التي تهدف إلى تحقیق
 األمن واالستقرار الدولي مثل جامعة الدول العربیة عام 1364هـ. وبعد وفاة الملك عبدالعزیز سار أبناؤه على طریقته، واستكملوا

 مسیرة البناء وفق المبادئ السامیة التي تعتمد علیها السعودیة.
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