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عمر الجميلي*: محطات في حياة رائد علم  اقتصاماد  د.
 العراتي البرفسور عباس الناراوي

 
 

موون االقتصوواديين العووراقيين اال وكووو الووداتور عبوواس  الثووانيالجيوول موون  ا  اليوووم نتوووار واحوود
 النصراوي. 

 
ول موون األبتوواري   العووراق -مدينووة الدنديووة  فووياوي عبوواس عبوود الاووريم النصوور الووداتور ولوود

عن عمور  2009 عامب آمن  20 فينتقل الى رحمة الباري عز وجل وا 1932عام شباط 
 .والبحثي األااديميقضى معظمة في ممارسة العمل  ،عاما77ناكز 

 
موون جامعووة  فووي االقتصوواد سالباووالوريوشوودادة  علووى هحصووول العلمووي علووى هتحصوويلاشووتمل 

 الواليوات المتحودة– على شدادة الداتوراة من جامعة كوارفردحاز فيما 1953بغداد في عام 
 اانوت والتوزال واحودة ان الجامعة المواورةومن الجدير بالوار  . 1965في عام االمرياية 

 فضل الجامعات عالميا.أمن 
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جامعووة  -ب والعلووومفووي اليووة االدا والبحثووي األاوواديمي هعملووالبروفسووور النصووراوي  مووارس
فترة عملوة  لوخال  .1999 عامالى  1963عام  من الواليات المتحدة االمرياية -فيرمونت
د عوورا البروفسووور النصووراوي فقوو ،سوونةن ياربعوويقووارب  والتووي امتوودت الووى مووا ،الجووامعي
 الوودبوب والمسووتمر هسووعيفضووال عوون  والعقالنيووة المنطوو  روح تغلووبو االمانووةو ،بالنزاكووة

فووي اووول  البروفسووور النصووراوي  شووغلو مزيوود موون المعرفووة االقتصووادية.الاتسوواب ونشوور ال
 والعلوم. اآلدابالعميد المشار  لالية  -اداريا  منصب (1977-1973) الفترة

 
العديووود مووون قوودم حيووو   األاوواديميراوي علوووى العمووول قتصووور عموول البروفسوووور النصووولووم ي

برنامج االموم  ،صندوق االوب  ،منظمة الدول المصدرة للنفط )االوب (االستشارات لال من 
سووور امووا اووان البروف  بيووة والثقافووة والعلوووم.لترل االمووم المتحوودةومنظمووة  اإلنمووائيالمتحوودة 

لالقتصوواد يووة الجمعيووة االمريا مندوواوالعلميووة د موون الجمعيووات يووالعد النصووراوي عضوووا فووي
 االقتصواديةجمعيوة ال ،االقتصوادية للبحوو  الجمعية العربية ،دراسات الشرق االوسط جمعية

منصوب  اوول  ( وتوولى1994-1990) الورئيس للفتورة شوغل منصوب  حيو لشرق االوسطل
    .1984عام  الجامعات االمرياية ين العرب منخريجيالرئيس جمعية 

 
 اتوب 6ونشر العديد من البحوو  المقواالت باالضوافة الوى  بتأليااوي قام البروفسور النصر

 :وكي باللغة االناليزية
 

1) Iraq's Burden's: The Burdens of Oil and Sanctions (2002).  
2) Economy of Iraq: Oil, Wars, Destruction of Development and 

Prospects, 1950-2010 (1994). 
3) Arab Nationalism, Oil and the Political Economy of 
Dependency (1991). 
4) Consistency of US Foreign Policy: The Gulf War and the 

Iran-Contra Affair, with Cheryl A. Rubenberg (1989).  
5) OPEC and the Changing World Economy (1985). 
6) Arab Oil and United States Energy Requirements (1982).  
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اال القليول  االناليزيوة الغالبية العظموى مون اعمالوة قود اتبوت ونشورت باللغوة انوحقيقة االمر 
نشوو  "الموسووم  همقالوباللغوة العربيوة  أعمالوهومون ضومن   المنشور باللغة العربيوة.المعدود 

تموووز  -المسممصلبا العربمميالمنشووور فووي مجلووة  "القطوواا العووام وتطووورة فووي الوووطن العربووي
قتصامماد ا وكووو اللغووة العربيووةالووى  أعمالووهموون اكووم  وقوود تووم ترجمووة ونشوور واحوود  .1990

 ،(1995)المنشوور فوي  2010-1950اآلفما   العراتي النفط، الصنميم،، الحمرو ، الصمدمير
 دار الانوز االدبية. -. دار النشرالعضب ترجمة وتحقي  محمد سعيد عبد العزيز

 
مسوتقبلية لالقتصواد العراقوي فوي مرحلوة مابعود الحورب ربيوة  قدم البروفسور النصراوي لقد

تنواول مسوتقبل الونفط العراقوي  31.01.2003وول  في حووار تلفزيووني لقنواة الجزيورة فوي 
 :ونص الحوار متوفر عبر الرابط التالي

 www.aljazeera.net/programs/fromwashington/2005/1/10/-مسووووتقبل
 نفط-العراق-بعد-الحرب

 
اان النصراوي علوى  في الواليات المتحدة االمرياية فقد بالرغم من سنوات المدجر الطويلة

 هاعمالووت الوووي اانووت اغلووب قووعالقووة علميووة وروحانيووة وثيقووة بوطنووه االم العووراق، ففووي الو
مووود عووودد مووون بالمبوووادرة ايضوووا قوووام  هنوووإفتتنووواول بالدراسوووة والتحليووول االقتصووواد العرافوووي 

االقتصوواديين العووراقيين موون بيووندم الووداتور سوونان الشووبيبي محووافظ البنوو  المراووزي العراقووي 
فووي لنوودن وقوود قووام  1994االقتصووادي العراقووي عووام  ىدتوويعوورا بالمن موواسوويس أبتاالسووب  

اما شغل ايضا منصوب  من االنشطة العلمية والثقافية المختلفة يدالعدالمراز المواور بتنظيم 
 .1996رئيس المنتدى عام 

 
أعبمما  دووو اتابووة الموسوووم فخوور اتووب االقتصووادي العراقووي الراحوول عبوواس النصووراوي آامووا 

خور آو  .2002والوي طبد في دار غرينووود للنشور عوام  العرا : النفط العلوبات والصخلف
المنشوور فوي دوريوة مويس  "دفواا عون قطواا الدولوة"الموسووم  همقالوكو  أعمالهمتاح من  ما

ط اللغووة العربيووة والمتوووفر عبوور الوورابالووى  ترجمتووهالمعنيووة بشووبون الوونفط والطاقووة والوووي تووم 
 http://www.althakafaaljadeda.com/313/3abas.htm  :التالي

 
لالقتصاد العراقي المندج الوصفي المعوزز بالعديود  تحليلهاستخدم البروفسور النصراوي في 

حول تسوليط الضوو  علوى جملوة التحوديات التوي  ةالعمالوتمحورت  من البيانات االحصائية. 

http://www.aljazeera.net/programs/fromwashington/2005/1/10/مستقبل-نفط-العراق-بعد-الحرب
http://www.aljazeera.net/programs/fromwashington/2005/1/10/مستقبل-نفط-العراق-بعد-الحرب
http://www.aljazeera.net/programs/fromwashington/2005/1/10/مستقبل-نفط-العراق-بعد-الحرب
http://www.althakafaaljadeda.com/313/3abas.htm
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الحاضر واوول  فوي للمسوتقبل مون وواجددا ويواجددا االقتصاد العراقي سوا  في الماضي، 
قود تراوزت  جدوود والحقيقوة ان معظوم  خالل رسمة لسنياريوكات تحاول محاااة المسوتقبل. 

 سويسأتومراجعوة بورامج االعموار والتنميوة فوي العوراق وولو  منوو  تقيويموبشال خاص على 
يعتبور اتابوة و.  2002خمسينيات مون القورن الماضوي حتوى عوام مجلس االعمار في بداية ال

 أحوود 2010-1950اآلفما   قتصاماد العراتمي المنفط، الصنميمم،، الحمرو ، الصمدميراالموسووم 
وقود حواول فيوة  ،المراجد المدمة لفدوم وتشوخيص جوانوب القووة والضوعا لالقصواد العراقوي

فقود راوز  2002فوي  ةالمنشوور هاتبوخور آفوي اموا   ايضوا رسوم سويناريو لمحااواة المسوتقبل.
النتائج السلبية المترتبة على بنية وترايبة االقتصاد العراقوي مون من بشال خاص على جملة 

 جرا  الحروب والحصار.
 

 )*( باح  اقتصادي عراقي مقيم في المدجر
 

يسوم  بأعوادة النشور بشورط االشوارة   حقوق النشور محفوظوة لشوباة االقتصواديين العوراقيين.
   2019ايلول/سبتمبر  18 . الى المصدر

http://iraqieconomists.net/ 

http://iraqieconomists.net/

