
91السعوديالوطنيالیومعنبحثمقدمة
بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، وصلى هللا على أكرم رسلھ، وأشرف خلقھ، سید األولین واآلخرین، نبینا محمد وعلى آلھ

وصحبھ أجمعین. أما بعد:

أبدأ بحثي ھذا عن الیوم الوطني للمملكة العربیة السعودیة، وقد اخترت الكتابة في ھذا الموضوع لما تمثلھ ھذه المناسبة من ذكرى عزیزة إلى
قلوب السعودیین كافة، فھي تمثل ذكرى توحید المملكة على ید األجداد األبطال الذین ضحوا بأرواحھم في سبیل الوصول إلى ھذه الوحدة التي

نعیشھا الیوم، وحدة المصیر، وحدة التاریخ، ووحدة الحلم، وحدة العمل نحو مستقبل أفضل للمملكة یسیر بخطوات ثابتة نحو التطور واالزدھار.
وسوف أتناول في ھذا البحث الحدیث عن عن تاریخ تأسیس المملكة ومن ثم سوف أسرد تاریخ تطور المملكة إلى یومنا ھذا وأھم المعلومات

واألحداث المتعلقة بالیوم الوطني السعودي.

91السعوديالوطنيالیومعنبحث
بالجد واالجتھاد عمل السعودیون األبطال لیھیئوا مستقبًال زاھًرا للمملكة العربیة السعودیة، زاخًرا بالعطاء، فكان الحدیث عن تاریخ المملكة

العربیة السعودیة حدیًثا جدیًرا بأن یقال ویكتب فیھ المقاالت واألبحاث، وقد اعتمدت في بحثي ھذا على أسلوب السرد التاریخي لألحداث،
والتحلیلي لبیان أھم ما یمیز ھذه المناسبة في بالدنا الشامخة. ونبدأ بسرد الموضوعات وفق تسلسل منطقي فیما یأتي:

91الوطنيالیومعننبذة

منالرغموعلىوتوحیدھا،السعودیةالعربیةالمملكةتأسیسذكرىتمثلوھياآلن،منقمرًیاعاًما91إلىالوطنيبالیوماالحتفالذكرىتعود
السابق،فيأمام.2005عامإالبھااالحتفالیتموطنیةكعطلةالوطنيبالیومرسمًیااالعترافیتملمأنھإالالتاریخ،فيغارقالحدثھذاأن

كانت اإلجازة في عیدین فقط ھما عید الفطر وعید األضحى.

بنهللاعبدالراحلالسعوديالملكأعلنأنبعد2007عامفيفقطرسمیةكعطلةالسعودیةالعربیةللمملكةالوطنيالعیدعناإلعالنتموقد
یومالوطنيالعیدصادفوإذاسنویة.وطنیةعطلةالمناسبةستصبحوالسبعین،الخامسالوطنيالیوممناعتباًراأنھ2005عامفيالعزیزعبد

السبت، فسیكون یوم األحد عطلة رسمیة كتعویض، أما إذا صادف یوم الجمعة، فسیكون الخمیس الذي قبلھ یوم عطلة، وإذا تزامنت ھذه التغییرات
مع أیام العطل األخرى، فلن یتم منح یوم إضافي للتعویض.

2021السعوديالوطنيالیومتاریخ

یصادف الیوم الثالث والعشرین من شھر أیلول/ سبتمبر العید الوطني للمملكة العربیة السعودیة، وفي ھذا الیوم یحتفل السعودیون بتوحید نجد
الملكالمؤسسالملكأسرةتحكمھاالسعودیة،العربیةالمملكةتسمىواحدةدولةعنعبارةالموحدةالدولأصبحت،1932عامففيوالحجاز.

عبد العزیز بن سعود من آل سعود. وعلى الرغم من أن الیوم الوطني یتم االحتفال بھ في تاریخ محدد في التقویم الشمسي، إال أن عدد سنوات
احتسابھاتملووالثمانینالتاسعةمنبدًالاألمةلتأسیسوالتسعینالواحدالذكرىم2021عامیصادفلذلكالقمري،للتقویموفًقاُتحسبالذكرى

بالتقویم الشمسي.

تأسیس المملكة العربیة السعودیة مختصر

منذ العصور القدیمة التي سبقت اإلسالم، كانت القبائل البدویة تحتل شبھ الجزیرة العربیة، وعند مجيء النبي صلى هللا علیھ وسلم برسالة اإلسالم
توسعتم،632عامفيوسلم-علیھهللا-صلىالنبيوفاةتلتالتيالسنواتفيثمواحدة.إسالمیةدولةوأسسالقبائلھذهوحدالسمحة

األراضي التي تخضع لحكم الدولة اإلسالمیة بسرعة في منطقة الشرق األوسط، من إسبانیا غرًبا وحتى الباكستان الحدیثة في الشرق.وفي القرن
السادس عشر، أصبحت شبھ الجزیرة العربیة في تحت سیطرة اإلمبراطوریة العثمانیة، وبالرغم من تشكیل العدید من السلطنات إال أن المملكة

العربیة السعودیة الحدیثة لم تتأسس إلى أن انھارت اإلمبراطوریة العثمانیة في نھایة الحرب العالمیة األولى.

وفي ذلك الوقت أصبح عبد العزیز بن سعود - وھو ابن عبد الرحمن بن فیصل آخر حكام "الدولة السعودیة الثانیة"- سلطاًنا على نجد التي تقع في
عبدإعالنتمم،1925عامالعربیةالجزیرةشبھغربفيالحجازغزوتمأنوبعدم.1921عامفيالعربیةالجزیرةمنالوسطىالمنطقة
العزیزعبدالملككونمنوبالرغمنجد.ملكإلىلقبھغیر،1927عاموفي،1926ینایر10فيالحجازمنطقةعلىملًكاسعودابنالعزیز

ملًكا لكال المنطقتین، فقد حكم جزأین من مملكتھ بشكل منفصل لخمس التالیة، ولم یتم اإلعالن عن تأسیس المملكة العربیة السعودیة إال في عام
1932.



توحید البالد باسم المملكة العربیة السعودیة

أبًدایكنلموذلك،1932عامحتىمنفصلبشكلوالحجارنجدمنطقتيعلىحاكًماالعزیزعبدالملكوبقيالتقسیممنحالھاعلىالمنطقةبقیت
ولید اللحظة بل كان بعد حملة من الكفاح المسلح استمرت عامین لقمع وھزیمة الحلفاء السابقین، بعدھما تمت إعادة تسمیة مملكتي الحجاز ونجد

وتوحیدھما باسم المملكة العربیة السعودیة. وأصبح ھذا ھو الیوم الوطني الذي یحتفل بھ أبناء الشعب السعودي إلى یومنا ھذا في الثالث والعشرین
من شھر سبتمبر، حفًظا لما فعلھ األجداد لتوحید المملكة العربیة وتأسیسھا وضمان استقاللھا.

تطور المملكة العربیة السعودیة

تحولتقلیلة،عقودغضونففيمذھالً،تحوًالتحولتم،1932عامسعودآلالعزیزعبدالملكیدعلىالسعودیةالعربیةالمملكةتأسستأنمنذ
المملكة من أمة صحراویة إلى دولة حدیثة ومتطورة ودولة ریادیة تلعب دوًرا رئیسًیا على الساحة الدولیة. كما أن اكتشاف النفط ساعد في

المملكةأصبحتالنفط،اكتشاففبعدالتحدیث.ببدءسمحممام،1938عاملھالتجارياإلنتاجوبدء1936عامالنفطاكتشافتمفقدنھضتھا،
.1945عامالمتحدةاألممفيعضوا51أصلمنواحدةالسعودیةالعربیة

المملكةقدمتم1969عاموبحلولوإدارتھا،الحكومةلتحدیثثاقبةبرؤیةالعرشسعودآلالعزیزعبدبنفیصلالملكتولىسنوات،ستوبعد
البالدنموعلىوأشرفالعرش،سعودآلالعزیزعبدبنخالدالملكتولى،1975عاموفياألولى.التنمویةخطتھاالسعودیةالعربیة

قانونذلكبعدتأسستثموتحدیثھا،البالدتنمیةفيواستمرالعرش،سعودآلالعزیزعبدبنفھدالملكتولى1982عاموفيوتصنیعھا،
الشورة وتم التقدیم لقانون المقاطعات.

عبدالملكجاءوبعدھمالبالد.فيالبلدیةاالنتخاباتإدخالتمبعامینذلكوبعدجدیدةقوانیناقتراحسلطةالشورىمجلسمنحتمم،2003وعام
هللا آل سعود ثم الملك الحالي سلمان بن عبد العزیز وما زالت البالد تسیر في خطوات ثابتة نحو االستقرار.

91السعوديالوطنيالیومشعار

الوطنتصفكانتلطالماالتيالشعبیةالقصائدمن91الوطنيالیومشعارالسعودیةالعربیةللمملكةالتابعةللترفیھالعامةالھیئةاستلھمت
بالدار، مع التنبیھ على أن ما یقصد بھا لیس المنزل فقط، بل إنھ یمثل االستشعار بما تقدمھ المملكة السعودیة لتكون فعًال "لنا دار"، ال سیما بعد
دخول العالم في دوامة جائحة كورونا، وقد أثبتت جدارتھا في إكمال المشاریع القائمة في الوقت الحالي وإطالق مشاریع أخرى ضخمة، تدفع

المواطنین باتجاه الفرص الستمرار النمو وحفظ جودة العمل، والحیاة الكریمة.

وقد تم استلھام الشعار الفني من خریطة المملكة السعودیة، والخط الموجود على العلم ھو خط الثلث. وقد بینت الھیئة العامة للترفیھ أن تنفیذ
مسارات الھویة والشعار سوف یحقق التأثیـر البصـري فـي كل أنحـاء المملكـة العربیـة السـعودیة وفي الخارج. كما أنھا دعت كل الجھات

العزیزةالمناسبةبھذهلالحتفاءالمستخدمةالمختلفةالتطبیقاتضمنإدراجھاخاللمنوتوحیدھا،91الـالوطنيبالیومالخاصةالھویةالستخدام
إلى قلب كل مواطن سعودي.

91السعوديالوطنيالیومھویة

تحت91الوطنيالیومھویةالشیخ)آلالمحسنعبدبن(تركيالسعودیةالعربیةللمملكةالتابعةللترفیھالعامةالھیئةفياإلدارةمجلسرئیسقام
شعار: "ھي لنا دار"؛ وذلك ضمن إرادة الھیئة العامة للترفیھ المتمثلة في توحید االحتفاالت في الیوم الوطني لدى جمیع الجھات التابعة للھیئات

الحكومیة والخاصة في البالد وفي الخارج.

وذلك یقع في إطار تحقیق صورة من التكامل والتوافق في استخدامات الھویة جمیعھا، وقد تم تصمیم الشعار التابع للھویة وجمیع العناصر
علىاإلنسانإضافةخاللمناكتملتالمجموعةأنكماالعصر،ھذافنانيجمیعإللھاممصدًراتعتبرالتي2030مشاریعمنانطالًقااألساسیة

أنھ عنصر أساسي لھ دور فاعل في تحقیق ھذه الرؤیة.

أھمیة الیوم الوطني السعودي

یعتبر الیوم الوطني من األحداث الوطنیة المھمة، وتحتفل فیھ دول العالم تعبیًرا عن ضرورة الحفاظ على مفاھیم الوحدة والود والسالم واألخوة
بین أفراد المجتمع، والتعبیر عن حبھم لبعضھم البعض. وإن بعض الدول لدیھا یوم وطني واحد، والبعض اآلخر لدیھ یومان أو أكثر، وغالًبا ما

یكون ھذه المناسبات یوم عطلة رسمیة لجمیع الموظفین في الدولة. بحیث تنبع أھمیة ھذا الیوم من تذكیر األجیال الجدیدة بإنجازات أسالفھم،
وحرصھم على غرس القیم الثقافیة في نفوس األجیال الشابة للمضي قدًما بنفس الخطوات، وتقدیم أفضل صورة لھم، كما تظھر أھمیتھا في

التوعیة بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنیة.

https://almrj3.com/saudi-national-day-logo-91/


وتختلف فعالیات الیوم الوطني من دولة إلى أخرى وفق عادات كل دولة؛ حیث تطلق حكومات بعض الدول احتفاالت وطنیة رسمیة ترفع من
خاللھا األعالم على كافة المؤسسات الحكومیة وتطلب من األھالي المشاركة فیھا. فیما تعلن بعض الدول األخرى ھذا الیوم عطلة رسمیة لجمیع

مؤسسات الدولة سواء كانت عامة أو خاصة.

91السعوديالوطنيالیومعنبحثخاتمة
وفي ختام ھذا البحث، أؤكد على أن ما وصلت إلیھ المملكة العربیة السعودیة من الحضارة والتطور الیوم لم یكن أبًدا ولید اللحظة، إنما كانت

نتیجة العمل الدائم والسعي نحو تطویر المملكة والوصول بھا إلى مصاف الدول الكبرى، منذ تأسیسھا إلى یومنا ھذا، وھي تقع تحت قیادة الملك
سلمان خادم الحرمین الشریفین الذي وضع على عاتقھ مھمة العمل لتطویر البالد وأبناء الشعب السعودي، فقد أنصف جاللتھ كل فئات المجتمع

السعودي من خالل ضمان حقوق الجمیع، المرأة والرجل، الكبیر والصغیر، والعامل والعاطل عن العمل، وعمل على ضمان رخاء الجمیع،
والتأسیس للعدید من المشاریع الضخمة.


