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وعززدا االسززت رار فنززال عززي تمززا  فززي بعزز  تتميززا العالقززة العراقيززة الكويتيززة منزز  بززداياتها اقولزز   لزز  الت لززب 
الفتزرات وكزان كلزا واضزحا مزي رزالل دراسزة التز ور التاريخيزة لهز ه الزرواب  أل وقزد ازكل اقجتيزا  العراقزي 
للكويت جانياً مهماً لدى الباحثيي في تاريخ العزرا  المعارزر أل لكزون ىز ا اقجتيزا  يعتبزر بمثابزة الكار زة التزي 

بززي .  فوضززك الكويززت ورززلتها التاريخيززة والحنززارية بززالعرا  أل وطبيعززة العالقززات أجتاحززت منط ززة الخلززي  العر 
التي ربطت بيي البلديي كانت تحتل جاءاً كبيراً مي أىتماا الباحثيي لحساسية الموضوع وارتباطِو بهزاجس  كبيزر 

 .ومصحوب بالح ر والترقب لما قد يحصل بيي البلديي
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          The relationship of the Kuwaiti Iraqi since its beginnings first tends to 
the volatility and instability as well as torn in some periods and that was clear 
through the study of the historical roots of these links and the form of the Iraqi 
invasion of Kuwait was the offender whatever to researchers in the 
contemporary history of Iraq and of the fact that this invasion is a disaster that 
swept the Arab Gulf region. The placing of the Kuwait and their relevance to 
the historical and cultural in Iraq, and the nature of relations between the two 
countries 
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