طنية
صادية الوط
قراءات في المسييرة االقتص

المسيرة
جنة
بدران عضو اللج
ن
حدث عنھا الدكتور ابرراھيم
االقتصادية الوطنية األردنية يتح
ة
مجمع اللغة العرربية واللجننة الوطنية لألمن الغذذائي
ع
عضو
االستشارية للتعليم وع
ة
الملكية
السابق ومستشار رئيس جاممعة
ق
شؤون الدوليلية ووزير التربية التععليم
وعضو جمعية الش
مراكز العلميية .
فيالدلفيا للعالقات الدولية والمر
االقتصادية الوطنية" إلى الكثير من
ة
ة
المسيرة
ويشير ببدران في ككتابه الجديد "قراءات ففي
حالة االقتصاادية
األردني وتأثر الح
ي
صاد
البيانات واألرقام ووالجداول التتي تتحدث عن االقتص
حقبة
التي تميز الح
بالسياسة واإلدارة والعلوم ووالتكنولوجييا ،وبسبب سرعة اللتغيير ي
ة

المعاصرة فإنه تتبع توجھات االقتصاد والتعرف على السياسات والقرارات التي تؤثر
فيه تصبح ضرورية لتقييم االنجاز .
الكتاب في ستة فصول ،يتحدث الفصل األول عن التدخالت االقتصادية العالمية حيث
يشير إلى آليات التصحيح ،واألزمة بين العالمية والوطنية ،والتخاصية الوطنية
واإلبداع ،والتجارة الدولية ،والقروض واتفاقية التجارة الدولية ،واالستثمار وسعر
الفائدة ،والعولمة والنظام االقتصادي العالمي ،واألصول الوطنية ،والمؤسسات والناس
واألرانب ،والشريك االستراتيجي والخبرات التكنولوجية الوطنية ،واألموال العربية
والمشاريع ،واالستثمار وتدويل البحث والتطوير ،والعقارات واألسھم والمستقبل،
وأسواق األوراق ،واالرتباط بالدوالر ،وجدولة القروض .
أما الفصل الثاني فيتحدث عن تجارب األمم ومنھا :الحريري والرؤية االقتصادية،
والتغيرات المناخية والمنطقة العربية ،وأزمة الجنوب – القمة الثانية ،ونھوض الدول
الصغيرة – إيرلندا نموذجاً ،والنمور اآلسيوية ،واألردن واليونان ،والمرض األرجنتيني
وإمكانية النھوض ،والتجربة األندونيسية ،وكوستاريكا  ...والديمقراطية االقتصادية،
ومجموعة الـ ) (11والتنمية .وفي الفصل الثالث قراءة في االقتصاد الوطني والنھوض
االقتصادي بين العاصمة والمراكز واألداء االقتصادي في المحافظات والشفافية
والمسؤولية الوطنية واالستثمار .أما الفصل الرابع فيتحدث عن الصناعة والطاقة
والزراعة واألخطار المحدقة والميزان التجاري وأزمة الطاقة .
وفي الفصل الخامس يشير الكتاب إلى المرافق االقتصادية وتطوير المؤسسات
االقتصادية واالنتاج واالندماج في االقتصاد العالمي وقطاع السياحة واالنشاءات وأزمة
األسعار والغالء والحركة العمرانية واإلسكان والرؤية المستقبلية .وفي فصل الكتاب
السادس ھناك قراءة عن الزراعة وتصنيع القطاع الزراعي والبرامج والمشاريع
والتغيرات المناخية وثروة الغابات وانفلونزا الطيور .الكتاب يشكل إضافة نوعية عن
الحالة االقتصادية الوطنية سواء في اإلطار المحلي أو العربي أو الدولي.

