
pdfالسعودي92الوطنيالیومعنبحث
الیُوم الَوطني ألي أمم، یمثل تاریخھا وحاضرھا ومستقبلھا في ذات الوقت، من حیث أن أنھ یعطس فترة من الفترات التي استقرت
فیھا أمور الدولة، حتى بدأت بالتحضیر إلعادة بنیانھا وتطویرھا في شتى المجاالت حتى تغدو دولة یتباھى بھا اإلنسان بین الدول،
وكذلك األمر بالنسبة للمملكة العربیة الّسعودیة، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم بحث متكامل عن ھذا الُیوم المجید في حیاة ھذه األمة.

pdfالسعوديالوطنيالیومعنبحثمقدمة
لقد مرت المملكة العربیة الّسعودیة بثالث مراحل حتى تشكلت المملكة المتحدة التي نعرفھا الیوم، بدءاً من إعالن تأسیس الدولة

الثانیة،الّسعودیةالدولةوتأسیسم1824العامفيالسعودآلحكماستردادثمم،1818عامونھایتھام1727عاماألولىالّسعودیة
بنالرحمنعبدبنالعزیزعبدالموحدالملكیدعلىم1902العاممنذالثالثةالّسعودیةالّدولةقیاموحتىم،1891عامونھایتھا

فیصل آل سعود، وھنا كانت بدایة االستقرار النسبي في المملكة، إلى أن استطاع الملك عبد العزیز من إقامة الوحدة بین القبائل
واإلمارات المتفرقة، وكان یوم التوحید من أھم األیام في تاریخ المملكة الحدیث والمعاصر، وھو الَیوم الذي یتم االحتفال بھ سنویاً

تحت مسمى الَییوم الَوطني السعودي، وفي بحثنا ھذا سوف نتطرق إلى أھم تفاصیل ھذا الَیوم.
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لقد كان ومازال حدث الّتوحید، من األحداث الفارقة والمھمة في حیاة المملكة العربیة الّسعودیة، فھو یحكي تاریخ وجود ھذه التسمیة
وھیئتھا الوجودیة، وما ترتب علیھ من تطور كبیر في حیاة الدولة والشعب ككل، وفیما یلي نستعرض معاً أھم األحداث والمعلومات

التي تتعلق بھذا الَیوم الَوطني:
الوطني السعوديما ھو الیوم

الیُوم الَوطني الّسعودي ھو الُیوم المرتبط تسمیتھ بیوم التوحید للقبائل واإلمارات المتصارعة في مناطق شبھ الجزیرة العربیة، وعلى
الثالثبتاریخوذلكمیالدي1932العامفيوموحدھاالثالثةالّسعودیةالّدولةمؤسسیدعلىوالحجاز،نجدإمارتيرأسھا

والعشرین من شھر سبتمبر أیلول، بعد أن أصدر مرسوماً ملكیاً یقضي بتسمیة اإلمارات والقبائل المتحدة باسم المملكة العربیة
الّسعودیة.

الوطني السعوديتاریخ الیوم
بقي الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود، یسعى لتوحید المملكة على مدى ثالثة عقود من الزمن، ولذلك یعود تاریخ الیُوم

ألبیھوثأرالریاضمدینةحكماستعادبأنالدرب،ھذاعلىالخطواتأولىالملكخطاحیثم،1902العامإلىالّسعوديالَوطني
من خصومھ آل الرشید، وسرعان ما بدأ الملك عبد العزیز بالتوسع في أرض الجزیرة العربیة، انطالقاً من عاصمتھ الریاض

و1924العامینبینالحجازجمیععلىثمومنكلھا،نجدضممنوتمكنالمتصارعةالقبائلعلىالنصرلھوتمومحیطھا،
م.1932العامفيالملكيالمرسومبموجبالتوحیدوتموالمدینة،المكرمةمكةذلكفيبمام،1925

الوطني السعودي بالھجريتاریخ الیوم
بنالعزیزعبدالملكأصدرم،1932عامسبتمبر19الموافقھجري،1351العاممنمناألولجمادىشھرمنعشرالسابعفي

عبد الرحمن آل سعود، مرسوماً ملكیاً یقضي بتحویل االسم السابق للملكة، من مملكة إمارتي نجد والحجاز وملحقاتھا، إلى المملكة
اآلخرجمادى21فيالواقعالخمیسیومتاریخمنبدءاًالملكيبالمرسومبالعملالبدأتاریخاعتباریكونأنعلىالّسعودیة،العربیة

م.1932عامسبتمبر23الموافقھجري،1351العاممن
المملكة بعد التوحید

بعد التوحید، اتبع الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود سیاسیة ھامة، تفضي إلى النھوض بالبنى التحتیة للبالد والتطویر
والتحدیث في الدولة ومؤسساتھا وقطاعاتھا، مثل التعلیم والزراعة والرعایة الصخیة وادخال التكنولوجیا إلى البالد وبناء أنظمة

االتصاالت، ونمت المملكة في ظلھ نمو كبیر ومتسارع، وبعد ذلك استمر خلفاؤه في النھج الذي اتبعھ لتطویر المملمة والنھوض بھا
وھم:أبناؤهخلفھم،1953عاموفاتھفَبعدلألعلى،
م.1964-1953عاميبینالعزیزعبدبنسعودالملك●
م..1975-1964عاميبینالعزیزعبدبنفیصلالملك●
م.1982-1975عاميبینالعزیزعبدبنخالدالملك●
م.2005-1982عاميبینالعزیزعبدبنفھدالملك●
م.2015-2005عاميبینالعزیزعبدبنهللاعبدالملك●
الحالي.الوقتوحتى-2015عاميبینالعزیزعبدبنسلمانالملك●

اول احتفال بالیوم الوطني السعودي
منذ توحید المملكة، توالى على حكمھا عدة ملوك، كام أولھم الملك عبد العزیز المؤسس والموحد للمملكة، ومن بعده أبناء الملك

الموحد، ومع ذلك، لم یكن ھناك احتفاالت رسمیة بالُیوم الَوطني الّسعودي، وإنما كان ھناك بعض مظاھر اإلحیاء البسیطة، وفي
عبدالملكعھدبدایةفيذلكوكانالمناسبة،بھذهلالحتفالمخصصرسمیةعطلةكیومالُیومھذامرةأولإقرارتمم،2005العام

هللا بن عبد العزیز.



مظاھر االحتفال بالیوم الوطني السعودي
لقد تغیرت مظاھر االحتفال بالیُوم الَوطني الّسعودي على مدى عدة أعوام، والعالمة الفارقة في طریقة االحتفال بھ، كانت في العام

بعدالموسمھذاوجاءالَوطني،الیُومبموسمالیومیعرفماالعزیز،عبدبنسلمانالملكعھدفيالمملكةأدرجتحیثم،2019
الیُومفيتنتھيأیام،عدةمدةعلىتستمرمختلفةأنشطةالموسمویشملالبالد،فيرسمیةكعطلةالَوطنيالیُومإقرارمنعام14

العروضمعالمترافقةالغنائیةالحفالتالناریة،واأللعابالمھرجانات،تأتياألنشطةأھمومنسبتمبر،23الموافقالَوطني
العالمیة، واألنشطة االحتفالیة الرسمیة في األماكن العامة وبعض المؤسسات، مثل المدارس وما نحوھا.

ھویة الیوم الوطني
فياعتمادھاوتماالحتفال،شكلتوحیدإلىتھدفالتيالھویةإصدارتمحیثم،2018العاممنذالمملكةفيمتبعنمطھيالھویة
العملواستمرم،2018العامفيالیوملھذا88الذكرىفيوالعلیاءللمجدشعارھویةأولوحملتالحكومیة،والمؤسساتالدوائر

بالھویة على مدى األعوام الالحقة، وفي كل مرة یكون ھناك ھویة بصریة إضافة إلى الشعار.
الیوم الوطني السعودي منذ التوحید وحتى الیوم

علىموزعةوھيیوم،92الوطنیةاألیامعددبلغالیوم،وحتىالّسعودیةالعربیةالمملكةاسمتحتالتوحیدمرسومإصدارمنذ
الشكل اآلتي:

م.1952-1932عاميبینمرة21الرحمن:عبدبنالعزیزعبدالملكعھد●
م.1963-1953عاميبینمرة11العزیز:عبدبنسعودالملكعھد●
م.1974-1964عاميبینمرة11العزیز:عبدبنفیصلالملكعھد●
م.1981-1975عاميبینمرات7العزیز:عبدبنخالدالملكعھد●
م.2004-1982عاميبینمرة23العزیز:عبدبنفھدالملكعھد●
م.2014-2005عاميبینمرات10العزیز:عبدبنهللاعبدالملكعھد●
الحالي.الوقتوحتى-2015عاميبینمرات7العزیز:عبدبنسلمانالملكعھد●

92السعوديالوطنيالیوممتى
سبتمبر23الموافقالجمعةیومیصادفالّسعودیة،العربیةالمملكةلتوحید92رقمالذكرىیحملالذيالّسعوديالَوطنيالُیوم
1444للعامصفرشھرمنوالعشرینالسابعفيالواقعالجمعةیومیوافقالتاریخوھذامیالدي،2022الحاليالعاممنأیلول

ھجري.
92السعوديالوطنيالیومھویة

تتضمن الھویة كما ذكرنا سابقاً على شقین، األول ھو الھویة البصریة والثاین ھو الشعار، وھي لھذا العام أتت بصورة خریطة
المملكة العربیة الٌسعودیة وفي داخلھا الشعار الذي حمل عنوان "ھي لنا دار"، وذلك تعببراً عن عمق االنتماء لھذه األمة بین أفرا

الشعب الّسعودي، وأنھا الوطن والدار والحضن الدافئ ألبناء الوطن واألمة، التي ال غنى لھم عنھا وغنى لھا عنھم.
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وفس ختام ھذا البحث، لقد تبین لنا مدى العمق التاریخي لھذا الُیوم المجید، منذ الیوم استرد فیھ حكام آل السعود إرثھم الشرعي في
ھذه األرض، منتصرین على أعدائھم آل الرشید، ومنطلقین في مسیرة الوحدة، التي تمت في نھایة المطاف في تاریخ ھذا الیوم قبل

تفرقةفيأعداءھاآمالكلبذلكوكاسراًبالمملكة،الطامعینكلبذلكمتحدیاًالسعود،آلالعزیزعبدالموحدالملكیدعلىعام،92
الصفوف وشرذمتھا حتى تضعف وتصبح لقمة سائغة یسھل تھدید أمنھا والسیطرة علیھا، وھذا ما یبرز أھمیة ھذا الُیوم، وسبب

احتفال المملكة فیھ واالعتزاز بھ، حتى أصبح من أھم األعیاد الَوطنیة فیھا.


