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 1973موقف الشعب الكويتي من حرب 
 

 :محيطها الدولي والعربيأهمية الكويت في 
تقع الكويـت فـي الشـمال اليربـي مـن الالـيب العربـيا ويحـدها مـن الشـمال ومـن اليـرب   

ا ويعتبـر موععهـا هـ ا (1)الجمهورية العراقيـة ومـن الجبـوب واليـرب المملكـة العربيـة ال ـعو  ة
 متــد  مهمــا اــدا  ههــا هــي مــد ب المبطقــة حلســرها )ال ــاحب اليربــي للالــيب العربــي(ا فمبهــا

الطريـــل الوحمـــد مـــن والـــ  العـــراى فهـــو  ريـــل ةتففـــ  العب ـــا  المواـــو   فـــي  ـــ  العـــرب 
وفروعها وهي حموععها ما بمن العراى في الشـمال واحح ـاف فـي الجبـوبا ت ـيطر علـ  رأ  
الاليب العربيا وهي الممباف الوحمـد الـ ي  اـده اهـب هجـد وهـي المبمـ  الشـمالي يلـ  الالـيب 

 .(2)  الهبدالعربيا وأ ضا يل
ــي موعــد هشــلتها فمــبه  مــن  قــول    ــف ف ــول (3) 1716ا تل ــبه  مــن  ق ا 1613ا وم

وغمرها من التواريخ الماتلف فمها وح  مكن الجزه حلحدهاا حن كثمر ةـرب  التلسـيب بولـول 
يلمهــاا وهــ ا الولــول أ ضــا لــ  ةثبــت لــه تــاريخا وكــ لش ةــ هب فريــل ةــرا  هشــل   (4)العتــوب

. وبــدأ  الكويــت حــالتطور حعــد هشــلتها الــ  ان تعقــد  امورهــا (5)العتــوبالكويــت عبــب ولــول 
لعده واو  حاك  متمرغ لهاا ةرع   ـووهها وي ا ـر أمورهـاا فـا تمر الشـيخ لـ اا بـن اـابر 

 .  (7)ا وسبب ا تياره هو ح ن عقلة وح ن سمرته وات اعه للحل(6)ليكون اول حاكما للكويت

                                                           
العربية، مكتبة افاق، الكويت، ( راشد الفرحان، مختصر تاريخ الكويت وعالقتها بالحكومة البريطانية والدول 1)

 .51، ص2012
( سلطان فالح االصقه، إمارة الكويت في ظل التنافس الدولي في عهد الشيخ مبارك الصباح، ذات 2)

 .39-38، ص2014السالسل، الكويت، 

 .17، ص 1984( أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث، ذات السالسل، الكويت، 3)
ة من االسر تضم ال صباح وال خليفة وال جالهمة يسكنون منطقة الهدار بجنوب نجد ( العتوب: مجموع4)

وبسبب بعض النزاعات القبلية هاجروا من نجد وانتهت بهم الرحلة في الكويت. للمزيد انظر: سيف مرزوق 
 .106، الكويت، ص1986، 2الشمالن، من تاريخ الكويت، ذات السالسل، ط 

 .73- 71، ص2003، 4الكويت حضارة وتاريخ، ط ( ميمونة خليفة الصباح، 5)
 .38( سلطان فالح االصقه: المرجع السابق، ص 6)
 16، ص1987، الكويت، 5( يوسف بن عيسى القناعي، صفحات من تاريخ الكويت، ذات السالسل، ط 7)
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تـول  حعــده أببــافه وأحمــا ها وتمكبــوا مــن التعامـب مــع كــب اححــدا  التــي تجــري حــوله ا  
ووااهوا كثمر من الماا ر عل  بلدته  الصـيمر ا ومـن تلـش الماـا ر التـي وااهوهـاا أ مـا  
ببي كعب حكاه ال احب الشـرعي للالـيب العربـي حالكويـتا والتـي وععـت هتيجتهـا معركـة الرعـة 

كويتممنا وكاهت فـي عهـد الحـاك  الثـاهي للكويـت الشـيخ عبـدب ا ول بـن التي اهتصر فمها ال
 (8)ل اا ا ول بن اابرا وحد  حعهده ك لش بباف سور الكويـت ا ول لصـد هجمـا  ا عـداف

. 
في عهد الشيخ اابر بن عبدب الحاك  الثاهي للكويتا ببي سـور الكويـت الثالـوا وفـي  

برفــع الرا ـة البريطاهيــة فــرفسا ذــ  اســتلءهوه حالببــاف فــي  عهـده أ ضــا حــاول احهجلمــز يعباعــه
الكويت فرفسا ف للوه لو كان العثماهمون ه  من  لبوا ءلش فهـب سـمرفسا فلاـاب بـبع  اءا 

. وعـاه الحـاك  الاـامب للكويـت الشـيخ عبـدب الثـاهي بـن  (9)كان ب لش  طور  علـ  الكويـت 
ــ  احح ــة عل ــة العثماهي ــول  الشــيخ  1896. وفــي عــاه  (10) ــاف لــ اا حالمشــاركة حالحمل ت

م ارك الص اا الحك  في الكويتا ليكون الحاك  ال احع لألمار ا وال ي  عتبر موسـب الكويـت 
الحدةثةا وال ي ات عت الكويت في عهده ات اعا عظيما وزا  عمراههاا ولار لها اسـما كبمـرا 

 . (11)في الاليب العربي 
ه مشـابها الـ  حـد مـاا موعمـه 1973أكتوبر  6ن حرب  عتبر الموقف الشعبي الكويتي م    

من حرب ةوهمو واحستبزاف التي تكلمبـا عبهـا فـي المصـب الثالـوا فقـد كـان الموقـف الشـعبي 
أكتــوبر لــيب مقتصــرا علــ  مجلــب ا مــة الــ ي  عتبــر الممثــب الرســمي للشــعب  6مــن حــرب 

  ه الحرب.الكويتيا بب كان ل بية أبباف الشعب الكويتي موعما مشرفا من ه
لببدأ حا عفه الااص ال ي  متلكه افرا  من الشعبا ولببظـر مـا أفصـحت عبـه اريـد  

ا حعــد اهــدح  حــرب 1973البــ ب الكويتيــة الموميــة الاالــةا فــي عــد  ال ــاحع مــن أكتــوبر 
ها أن الحرب الراحعة بمن العرب يسرائمب عد بدأ  وعل  العـرب أن   ـتمروا فـي 1973أكتوبر 

حرير الكامبا وهي م وولية تقـع علـ  عـاتل كـب ا عطـار العربيـةا وأن  كـون حربه  حت  الت

                                                           
 .121، 119( الشمالن، المصدر نفسه، ص8)
 .93-92( راشد الفرحان، المرجع السابق، ص 9)
 .133، ص1978عبدالعزيز الرشيد، تاريخ الكويت، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ( 10)
 .97( راشد الفرحان، المرجع السابق، ص11)
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الكويــت تشــترك حجبــو  مــن لــواف المرمــوك علــ  الجبهــة المصــريةا وفــي ءلــش  قــول    الحــرب 
الراحعـــة بـــدأ ا والمهــــ  ان ت ـــتمر حتــــ  التحريـــر الكامـــب والبصــــر ا  مـــرا حن العــــرب ح 

الةا هـ ه هـي م ـوولية كـب العـربا وح ت ـتطيع   تطيعون ان  ا روا ه ه المر  حصمة  
ان ت ق   اراها. ين الكويت تشترك اآلن فـي القتـال عبـر ال ـويب بواسـطة ابو هـا البواسـب 

 . (12)في عوا  المرموك  
ــي عــد ها  ــد ف ــد ســعو  الزي ــيب تحريرهــا  ال ــر رئ ــد ءك ــةا فق ــان الكويتي ــة البي ــا مجل أم

المعركـة تحـت عبـوان  كلمـة فـي المعركـة ا أو ـ  ا اول عد  حعد 1973الصا ر في هوفمبر 
ـــاهع المـــائي ويحطـــ   ـــ  حـــارليفا وااتيـــاز  ـــا أن مـــا حـــد  كـــان معجـــز ا فاعتحـــاه الم فمه
التحصمبا  التي اعامتها يسرائمب فـي الجـوحن لـيب حـا مر الهـمن وأن العـال  بـدأ ةـدر  هـ ه 

حإلرار ان لـعب اـدا ان  الحربا ويتعرف عل  هتائجها وي تممد مبها وفي ءلش  قول   أعول
ترس  الكلما  لور  المشاعر المرحة حاللحظة الحاسمةا فعبور القبا ا وااتياز  ـ  حـارليفا 
واعتحاه تحصمبا  العدو في الجوحن ليب حال هب وح الهمن الي مر . فلقد كان معجز  اكبـرا 

هشـو  المرحـة  فالحمد هلل الـ ي هصـر ابـده فـلءاب مـن هموسـبا المـد اليـل . وافقـد  اعـدافها
بهزيمتبا في حزيرانا فلقد اذبت ال ا   من أكتوبر اهبـا احمـة الرائـد  والمـرا   معـا. ولقـد  ن 

 .(13)للعال  ان   تممد من تجارب مبطقتبا مع العدو متعلما 
ــان  ــر مجلــة البي ــد  رئــيب تحري ــب هــاا    الــد الزي لــ   قتصــر احمــر عبــد هــ ا الحــد ب

الم اهد ا ول إلسرائمبا وبمن أن الوح ـا  المتحـد لـ  هلمـب مـن الوح ا  المتحد  احمريكيةا 
ــا  ــدوانا وتمليكه ــ  الع ــائلا وأههــا تشــجع يســرائمب عل ــف الحق ــار وزي تارياهــا اح الاــزي والع
أرا ي اليمر  اربه حالقرارا  الدولية عرض الحـائ ا وأو ـ  رئـيب تحريـر مجلـة البيـان أهـه 

ا الجميـع عتلـة ومصالـي  مـافا وفـي ءلـش  قول  امـا ح فرى بمن عا   أمريكـا وعـا   يسـرائمب
أمريكا فما لم با مـن تارياهـا غمـر الاـزي والعـار. فلمريكـا تتحـد  حجبـون وحمـلا واسـرائمب 
المتور ــة فــي المصــمد  تت ــاه  بزيــف علــ  الحــل ولــلف حال ا ــب. وكــف الــدولتمن لــبيعة 

حمـا  عتلـة ومصالـي  مـافا ومـا  يطانا فف فرى بمن عا   يسرائمب وعا   أمريكاا فالجميع ا
كان مبحدرا من حا ب فهو حا ب وال  حا ـب  عـو . والمرتجـ  سـفما  قـوه علـ  العـدل ت ـاعد 

                                                           
 .214( المحارب، المرجع السابق، ص 12)
 .1973( خالد سعود الزيد، كلمة في المعركة، مجلة البيان، مجلة شهرية كويتية، نوفمبر 13)
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في لبعه أمريكا كمـن  حـاول ان  م ـش المـاف حللـاحعها فلـيب فـي تـاريخ أمريكـا مـا  شـهد 
 .  (14)لها ب لش فهي  ولة اعتا   ان تيمب ةدها في  ماف ا برياف 

ن أكتوبرا والمعركة عل  أ دها بمن العرب يسـرائمبا هشـر  البـ ب بياهـا في العا ر م
 البـت وحثــت  يــه المــوا بمن علـ  التبــر  لــدع  المجهــو  الحربـي لمعركــة العــرب المصــمريةا 

. وعـد اـاف (15)ه1967العربية التي احتلتهـا عـاه  يرغاه يسرائمب عل  احه حاب من ا را ي
ونا حكــب ز ــ  الثــور  علــ  الصــلف واليــرور والعــدوانا حكــب فــي البيــان   أةهــا اح ــو  الموا بــ

حرعــة الشــوى الــ  الكرامــة والبصــر والتحريــرا لكــب لــ   المــومن حإحــد  الح ــبمنا البصــر او 
الشها  ا تاوض امتبا العربية متمثلة في  فئعها المبا ـلة علـ  هضـاب الجـوحن و ـماف 

 القبا  معركة الثلر والتحرير والمصمر .
شعبية لجمع التبرعا  التي اعتا   ان تتول  امع ما تجو  حه هموسـك  مـن واللجبة ال

أمــوال لتل  ــة حعــس الوااــب تجــاه مــن  جــو ون حالــدماف واحروااا والتــي ااتمعــت وتدارســت 
كيفية تبظي  حملتها الجدةد  في ظب المعطيا  الاالةا لتتواه يليك  ببـدائها للبـ ل والعطـاف 

ا ي فعـا فـي تلكمـد مـواعمك  احلـملةا وتجدةـد مـلذرك  الجلملـة وهي واذقـة مـن اهكـ  لـن تتـر  و 
التــي ســجلتموها فــي كــب مــره اعتضــ  الوااــب ءلــشا حمــو لبمــت  حكــب هاــو  مالصــة و ــهامة 

ملمـون  وحر عـدمت للهـفل  35لا عة هداف ب والـدةن والـو ن  . وعـد امعـت اللجبـة مبلـ  
ار لل ـيارا  إلهقـاء المصـابمن وهقلهـ  ا حمر المصريا كما عدمت سـيارا  اسـعاف وعطـع  يـ

 . (16)يل  الم تشفيا  لعفاه 
ها وأذباف اهعقا  مجلب احمـة الكـويتيا عـرض رئـيب 1973في ال ا   من هوفمبر 

مجلب احمة الكويتي عل  المجلب هص البرقية الوار   يليـها مـن المجلـب التبممـ ي حتحـا  
علــ  ابهــا  القتــالا مطال ــة مجلــب احمــة عمــال البتــرول حالكويــت حشــلن اححــدا  الجاريــة 

الكويتي حاتاـاء الـفزه تجـاه الوح ـا  المتحـد  احمريكيـة التـي لـ  تكتـف بـزر  يسـرائمب لتكـون 
 وكة تبم  مبها يل  حبية البلدان العربيـةا لل ـيطر  علـ  مقـدراتهاا بـب ءهبـت المـوه والبلـدان 

ب ع ـكريا وما  ـا وبشـرياا واح ـتراك العربية تاوض معركتها  د الصهاةبةا يل   ع  يسـرائم

                                                           
 الزيد، كلمة في المعركة، مرجع سابق.(خالد سعود 14)
 .1973أكتوبر  10( القبس، 15)
 .217( المحارب، المرجع السابق، ص 16)
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ــةا و الــب عمــال البتــرول حمصــا ر  مصــالحها  المعلــي حالمعركــة عــن  ريــل  ائراتهــا المقاتل
البترولية في العال  العربيا ومقا عة ال ضائع احمريكية و ركا  الاـدما  احمريكيـة العاملـة 

  يها وه ا مطلب اماهمري تطالببا  يه الجماهمر العربية . 
ي ءلــش تقــول البرقيــة   ســعا   رئــيب مجلــب احمــة المحتــره. لــ  تكتــف  الوح ــا  المتحــد  وفــ

احمريكية حالل الكيان الصهموهي احمبرياليا ليكون  وكة فـي ا ـ  احمـة العربيـة ت ـتبزف 
عواه من  ن ال  آل ر حعدواهها المتكـررا لتـتمكن الـدول احسـتعمارية حعـد ءلـش مـن احسـتيفف 

ذرواته البمطيةا بب ءهبت الموه وا مة العربيـة تاـوض معركتهـا المصـمرية  ـد عل   مراته و 
الصــهاةبةا الــ   عــ  يســرائمب ع ــكريا وما  ــا وبشــريا ذــ  اح ــتراك المعلــي فــي المعركــة عــن 
 ريــل  ائراتهــا احســتطفايةا والتــي رلــدتها أاهــز  القــوا  الم ــلحة المصــريةا و ائراتهــا 

بهـا القـوا  الم ـلحة ال ـوريةا ويـر  عمـال البتـرول حالكويـت المقاتلة التـي اسـقطت حعضـا م
اهـه مــن العـار علمبــا ان هبــف موقـف المتمــرج مــن هـ ه الدولــة ... لــ لش ةـر  عمــال البتــرول 
حإلرار والحاا حضرور  مصا ر  مصالحها البترولية في الو ن العربـي .... وزو ا علـ  ءلـش 

  احمريكيــة العاملــة فــي أرا ــمباا أ ــح  فــإن مقا عــة ال ضــائع احمريكيــة و ــركا  الاــدما
مطل ــا أساســيا للجمــاهمر العربيــةا ذقتبــا كبمــر  فــي و بمــتك  وو بيــة هــواب الشــعب . عا ــت 

 . (17)احمة العربية مرفوعة الرأ  
أمــا الشــعر الكــويتي فقــد كــان حا ــرا كــ لش فــي التعبمــر عــن مشــاعر الكــويتممن تجــاه 

مباف والجوحنا فقـد هظـ  الشـاعر عبـداللطيف الـدةمن ي واهه  ال ةن عل  ابها  القتال في س
عصمد  حعبوان العبورا عبـر حـلن الحـرب عامـت تـتكل  حالمـدفع ولـيب حالل ـان فقـ ا وان اهـب 
مصــر وذبــوا وذــوب ا ســد علــ  أعــدائه ا عبــدما  عــا  اعــي الجهــا  فتركــوا اليــالي والبفــيب 

 وباعوا أهم ه  في سبمب با وفي ءلش  قول 
 الاطمـــــــــب فبـــــــــاب عبـــــــــا المـــــــــدفعســـــــــكت 

ــــــــــــــوغ   وتواذبــــــــــــــت أســــــــــــــد الكباهــــــــــــــة لل
ـــــــــ ي هتوعـــــــــع  ـــــــــب هـــــــــ ا ال ـــــــــد  ب  حب

 فــــــي عــــــزه مــــــن ح   ــــــتكمن وياضــــــع

                                                           
، 1973نوفمبر  6( مجلس االمة الكويتي، الفصل لتشريعي الثالث، دور االنعقاد الرابع، الجلسة األولى، 17)

 .27ص
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ـــــــــــا  لمـــــــــــا  عـــــــــــا  اعـــــــــــي الجهـــــــــــا  مثوي
 

 (18)تركـــــوا البفـــــيب وبـــــالبمو  تبرعـــــوا 

 
ــ  لــير  ــت عل ــلذمر الكوي ــمن مــد  ت ــدا الموقــف الكــويتي مــن المعركــةا ويب ــا  مت وهب

ش حاستاداه سفا البم ا الـ ي اعـب  ـعوب اليـرب تطلـب و  حجمهاا فهي تضر وتبمعا وءل
 العربا حعد أن علموا حااة حف ه  الشدةد  للبم ا وب لش  قول 

 والمــــــــــــوه عمبــــــــــــا كــــــــــــي هعلــــــــــــ  غمرهــــــــــــا
 وغـــــــــد   ـــــــــعوب اليـــــــــرب تطلـــــــــب و هـــــــــا
 علمـــــــــــوا حـــــــــــلن حف هـــــــــــ  فـــــــــــي حااـــــــــــة

 

ــــــــــع  ــــــــــد هضــــــــــر وهبم ــــــــــا  ع ــــــــــا أه  أه
 وكــــ لش مــــن فــــي الشــــرى مــــبه  أســــر 

 (19)للـــــبم  فاهصـــــاعوا لمـــــا هـــــو اهمـــــع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .131( خالد الشطي، المرجع السابق، ص 18)
 .131رجع السابق، ص ( خالد الشطي، الم19)
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 المصا ر والوذائل والمرااع
 الوذائل العربية 

ـــــرو  لألعـــــواه )  - ـــــة احمريكيـــــةا بم ـــــائل العربيـــــة الجامع ا 1969ا 1968ا 1967الوذ
 (ه1970

تــاريخ التعلــي  فــي الكويــت   راســة توذيبيــةا مركــز ال حــو  والدراســا  الكويتيــةا الكويــتا  -
2002 . 

 مضاح  البرلمان الكويتي. -
 ا اببية  -

- Records of Kuwait (1899-1961) , (1966-1971), 

 الم كرا  الشاصية 
ا القـاهر ا 3سعدالدةن الشاءلي  حرب أكتوبر م كرا  الشاءليا رؤية للبشر والتوزيـعا    -

2012 . 
ــداللطيف ال يــدا يا ج -  ا المكتــب المصــري الحــدةوا1عبــداللطيف ال يــدا ي  مــ كرا  عب

 القاهر .
محمـــد أهـــور ال ـــا ا   مـــ كرا  أهـــور ال ـــا ا  )  ـــا ولـــدي هـــ ا عمـــش امـــال(ا مكت ـــة  -

 ه.2005مدبوليا 
ا   ار ححـو  الشــرى 1973محمـد عبـداليبي الجم ـي  مـ كرا  الجم ـي حـرب أكتـوبر  -

 ا وس  احمريكيةا سان فراه ي كو . 
 المرااع العربية 

 .1983الرا  ار التقدها اااريشيفا ترامة؛ سامي عمار   امال عبدالب -
أحمد الاطمب  الكويت من احمـار  الـ  الدولـةا ءكريـا  العمـب الـو بي والقـوميا المركـز  -

 . 2007ا 2الثقافي العربيا الدار البيضافا  
ــتا  - ــة الكوي ــي  ول ــة ف ــة الحقــوى التارياي ــدالرحي  مصــطم  ) ( و  ــرون   راف أحمــد عب

 .1990المركز اإلعفمي الكويتياالقاهر  
 .1984مد مصطم  أبو حاكمة  تاريخ الكويت الحدةوا ءا  ال فسبا الكويتا أح -
 .1993ا 2اهتوهي هاتببا ترامة    اكر يبراهي  سعمد  هالرا   -
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 1952ااةب ماةر  ترامـة  . عبـدالرؤوف أحمـد عمـرو  الوح ـا  المتحـد  وذـور  ةولمـو  -
 .1999ا الهمئة المصرية العامة للكتبا 1958 –

 .2014ترامة   عطية الظممري  رحلة الكويتا مكت ة  فاىا الكويتا اون  اهيالزا  -
ح من اي   مال ب   ور الجيش الكويتي في الحروب العربية اإلسـرائملية فـي ابهتـي  -

 سمباف والجوحن .
 .1970ا 1ا الكويتا  3حمد ال عمدان  الموسوعة الكويتية الماتصر ا ج -
يــة مشــاركا مط عــة  ار الكتــب والوذــائل حمــدي محمــد الشــعراوي   حــرب احســتبزاف رؤ  -

 .  2013القوميةا القاهر ا 
 الــد ةوســف ربيــع الشــطي   الكويــت والقضــية المل ــطمبيةا مركــز ال حــو  والدراســا   -

 . 2012الكويتيةا الكويتا 
 ه .2012ا الكويتا 2 ليمة الوقيان  القضية العربية في الشعر الكويتيا   -
يــت وعفعتهــا حالحكومــة البريطاهيــة والــدول العربيــةا را ــد المرحــان  ماتصــر تــاريخ الكو  -

 .2012مكت ة افاىا الكويتا 
ســلطان فــال  احلــقه  يمــار  الكويــت فــي ظــب التبــافب الــدولي فــي عهــد الشــيخ م ــارك  -

 .2014الص ااا ءا  ال فسبا الكويتا 
 ا الكويت .1986ا 2سيف مرزوى الشمفن  من تاريخ الكويتا ءا  ال فسبا    -
 1999-1949ويدانا ظافر العجمي  تاريخ الجيش الكويتي لابر س -
 ه .1975ا مكت ة احهجلو المصريةا القاهر ا 1967لفا العقا  ) (  ملسا  ةوهمو  -
عا ل ح ـن غبـي ) (  موسـوعة مصـر والقضـية المل ـطمبيةا العـدوان الثفذـيا المجلـب  -

 .2013ا عل  للثقافةا 
ــ  ) (  أزمــا  - ــد الهــا ي عل ــرحي  عب العــراى والكويــت أحعا هــا وهتائجهــا وموقــف  عبــد ال

 .1995لحيمة ا هراه مبهاا مكت ة ههضة الشرىا 
عبـــد العظـــي  رمضـــان ) (  م ـــاعي ال ـــفه العربيـــة اإلســـرائملية )ا لـــول التاريايـــة(ا  -

 .1993الهمئة المصرية العامة للكتابا 
 ويت .عبد ب البوري  عصة التعلي  في الكويتا مكت ة ءا  ال فسبا الك -
 . 1989ا القاهر ا 2ا  ار المعارفا  1952ةوليه  23عبدالرحمن الرافعي  ذور   -
 . 1978عبدالعزيز الر مد  تاريخ الكويتا مبشورا   ار مكت ة الحيا ا بمرو ا لببانا  -
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 ه .  1988عبدب البوري   الدون في تاريخ الكويتا مكت ة ءا  ال فسبا الكويتا  -
الكويــت ومصــرا مركــز ال حــو  والدراســا  الكويتيــةا الكويــت . عبــدب حمــد المحــارب    -

2009 . 
 .2004عبدب  الد الحات   من هبا بدأ  الكويتا المط عة العصريةا لببانا  -
امبشــــــــورا   ار 1916-1868فتــــــــوا عبدالمح ــــــــن و  ــــــــر  مصــــــــا رتاريخ عطــــــــر -

 . 1979ا 1ال فسبا 
علـيا  رو  وهتـائب فـي حـرب  كول. ب . ك. هاويـان  ترامـة    عبـدالرحي  عبـدالها ي -

 . 2000أكتوبرا  ار مح ن للط اعةا سوهاجا 
 مح بون من بلديا من يلدارا  بمت الزكا  الكويتي. -
 ه.1967محمد حافظ غاه   العفعا  الدولية العربيةا مط عة البهضة المصريةا  -
ــوبر  - ال ــفا وال ياســةا مركــز احهــراه للترامــة والبشــرا  73محمــد ح ــبمن هيكــب  أكت

 . 1993القاهر ا 
 . 2010ا القاهر ا 2ا  ار الشروىا  1967محمد ح بمن هيكب  احهمجار  -
ا القـاهر ا 2محمد ح بمن هيكب  حرب الثفذمن سبة )سبوا  اليليـان(ا  ار الشـروىا   -

2010 . 
(ا  ار العـــمن 1973أكتـــوبر -محمـــد زكـــي عكا ـــة  حـــدةو الب ـــور )حـــرب احســـتبزاف -

 .   2013للبشرا اإلسكبدريةا 
ا 1990-1911محمد محمو  الطحان  البم  وعفعا  الكويت ال ياسـية بـدول الجـوار  -

 .2011مركز ال حو  والدراسا  الكويتيةا الكويتا 
محمــد ال ــمد ســلي   تــلمي   ــركة عبــا  ال ــويبا  ار المجــر للبشــر والتوزيــعا القــاهر ا  -

2002. 
ها  ار ال فســب  1914-1902مبمــر  عبــد ب العريــان  عفعــة هجــد حــالقو  المحيطــة  -

 ه.1990للبشر والتوزيعاالكويتا
 . 2003ا 4ميموهة  ليمة الص اا  الكويت حضار  وتاريخا    -
هجد  فتحي لمو   من هافـ   ال ـمار ا العـرب فـي  ـوف الوذـائل البريطاهيـةا  ار ريـاض  -

 . 1992ا 1الريبا لبدنا  
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ها مركـز  1979-1952ي هور الدةن حجفوي  تلذمر المكر البالري عل  الاليب العرب -
 ه.2003 راسا  الوحد  العربيةا بمرو ا 

ا الكويـتا 5ةوسف بن اي   القباعي   لمحا  من تاريخ الكويـتا ءا  ال فسـبا    -
1987 . 

 


