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 النظرية احلديثة يف التجارة اخلارجية
 د. رائد فاضل جويد م.

 فرضية البحث

اعتمد البحث عمى فرضية مـفادها أن النظرية الحديثة فــ  التــرارة الراررــــــية 
اوهمين, ه  أهم نظرية ف  هذا المضمار وأكثـــــرها واعييـة  -نظرية هيكشر وباألرـص
 لحد اآلن.

 أهمية البحث

نظريـات الترـارة الرارريـة مـن الموضــوعات  إنالبحـث مـن كـون  أهميـةتـتت  
االعتصـــادف, فكنـــاك  األدبوالحداثـــة فـــ  الوعـــت نف ـــ  فـــ   األصـــالةترمـــي بـــين  التـــ 

كر ـالفـ إلـىتـذهب  وأرـر ديم ــالكال يك  الق الفكرإلى يود ـت نظريات لمترارة الراررية
النظريـات  إلـىمدان ـا بـين البـاليمميـات التراريـة فيمـ أ ـاسوتنبـي  ديث.ـالكال يك  الحـ

 واعيية وأكثرها تطبيقًا ف  الواعي اليمم .   األكثراررية كونكا ـرارة الرـديثة ف  التـالح
 مشكلة البحث

هل يمكن لمنظرية الحديثـة  -يمكن صياغة مشكمة البحث ف  الت اؤل اآلت :
 ــاس فــ  أن تكــون األ –أوهمــين  -وبــاألرص نظريــة هيكشــر –فــ  الترــارة الرارريــة 

 عيام عممية التبادل الترارف بين البمدان.
 هدف البحث

يكدف البحث لبيان مفكوم الترارة الراررية, ومن ثـم عـرا الرانـب النظـرف 
 لمنظريات الحديثة ف  هذا المرال.
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 منهجية البحث

هــدف البحــث وارتبــار فرضــيت , تمــت درا ــة النظريــة  إلــىمــن ارــل الوصــول 
ية من رالل االعتماد عمى اليديد مـن المرارـي اليمميـة مـن الحديثة ف  الترارة الرارر

مــن أرــل التحقــق مــن صــحة فرضــية البحــث والوصــول  كتــب وأبحــاث ور ــايل عمميــة.
: ماهيـة الترـارة الرارريـة.  األولتنـاول المبحـث  :مبحثـين إلـىإلى أهداف , تم توزيي  

انتكــى البحــث بيــدد  راوأريــ والمبحـث الثــان : النظريــات الحديثــة فــ  الترــارة الرارريــة.
 من اال تنتارات والمقترحات.
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 املقدمة
ييــد عطــاع الترــارة الرارريــة مــن القطاعــات االعتصــادية المكمــة, نظــرا لــدور  
الفيال ف  مرتمف المراالت , وعد ظكر هذا الدور بشكل كبير نتيرة لألوضاع التـ  

يولمــــة وتــــدارل ميــــزت اليــــالم منــــذ الت ــــيينات مــــن القــــرن الماضــــ , والمتمثمــــة فــــ  ال
االعتصاديات فيما بينكا والدور الكبير الذف يمكن أن تميب  الترارة الراررية ف  تنمية 
وتطـــور االعتصــــادات إلـــى غيرهــــا مـــن األ ــــباب , ممـــا ترتــــب عميـــ  االهتمــــام الكبيــــر 
بموضـوع الترــارة الرارريـة ومــا يمكـن أن يقدمــ  هــذا القطـاع الحيــوف والمكـم مــن ارــل 

 ادات المرتمفة.تنمية تطور االعتص
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 ادلبحث األول
 ماهيت التجارة اخلارجيت

 اللـــــك من رـــــذل إلىاهية الترارة الراررية  يتم التطرق ـن مـبغي  التيرف ع
 الفقرات أدنا :

 مفهوم التجارة الخارجية. -اوآل:

تتمثــل اليالعــات الرارريــة فــ  مرتمــف المبــادالت فيمــا بــين البمــدان لمحـــصول 
لرــدمات أو لـــت وية الــديون وذلــك بقصــد ال ــي  وراـ الك ــب لتـــــحقيق عمــى ال ــمي وا

لقــد تيــــددت  (1)التـــــوازن بــين رــــانب  الرصــوم واألصــول ككــدف مــن أهــداف الترــارة.
الرارريـة بنـاـ عمـى الكـدف مـن درا ـتكا, فقـد عرفـت  الصيغ المرتمفـة لتيريـف الترـارة

ـــاريريا بتنكــا تمثــل ـــ  يرــرف بمقتضــاها تبــادل أهــم صــور اليالعــات االعت((تـ صــادية التـ
 (2)ال مي والرـــــدمات بيـن البمدان ف  شكل صـادرات وا تيرادات((.

ـــذف  ـــاد والــــ كمــا عرفــت الترــارة الرارريــة بتنكــا )) فـــرع مــن فــروع عمــم االعتصـ
يكـــــــتم بدرا ـــــة الصـــــفقات االعتصــــادية الراريـــــة عبـــــر الحــــدود الوطنيـــــة ((, وتتضـــــمن 

 (3:(تصادية ما يم الصفقات االع
 تبادل ال مي المادية. -
 تبادل الردمات. -
 (.تبادل النقود )رؤوس األموال -
 تبادل عنصر اليمل. -

ــــوتيـــرف الترـــارة الرارريـــة بتنكـــا تمثل:))حركـــة ال ـــمي والرـــدمات بـــين ال دول ـ
ويالحـــظ مـــن هـــذا  (4)((األمـــوالالمرتمفـــة, بحيـــث تشـــمل الحركـــات الرارريـــة لـــرؤوس 

ـــوالى مـــكونات الترـــارة مــن رـــالل رؤوس ـار إلـــاال تثمــ كــوممف إدرــال التيريــف, , األمـ
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ــــموضــــحا بـ ــــتثيرـذلك ـ ــــ ت ــــى مك رارةـالت ــــة عم ـــــالرارري ـــــوم  ـ ــــاتق القـ  اإلرمــــال ونات الن
 (5).اإلرمال   ـــوم الناتق المحمـــذلك مفكـــومتـراوزا ب

, رياوتحـدث الترـارة الرارريـة بـين وحــدتين اعتصـاديتين ب ـبب ارـتالف األ ــ
نــر  مــن ناحيــة التــوازن الرزيــ  أن االرــتالف باأل ــيار نــاتق عــن تغيــرات فــ   ثــــــحي

 .الطمبو  اليرا
ود ـ: ورـمـثال) الة ا ـتيفاـ شـروط محـددةـــوازن الكمـ  وفـ  حــمن ناحية الت أما

ـــــى  ــــــمنحن الترــــارة الرارريــــة تحــــدث إذا كانــــت  أننبــــين  أنن ــــتطيي  واـ الرماعــــة(ــ
ـــوعميــة, ف ا عبــل حــدوث الترــارة )مرتمفــة(.ـ)فــ  حالــة مــالن ــبية  األ ــيار تن ارــتالف ـ
ـــــو الحـالن ــــبية هــــ األ ــــيار ـــــز والمحفاـ رك لمترــــارة والــــذف بــــدور  ييكــــس تغيــــرات فــــ  ــ
 التكاليف.

ل ـرص الترصــص وزيــادة تق ــيم اليمــــــدان فـام البمـــوالترــارة الرارريــة تفــت  أمــ
ليــــالم, وبالتــــال  ارتفــــاع م ــــتو  الرفاهيــــة زيــــادة إنتــــاج وا ــــتكالك ا إلــــىا يؤديــــان ـــــــمم

ـــتمكــن كــل بم أنكــابيبــارة أرــر , إن ميــزة الترــارة الرارريــة هــ   (6)اليالميــة. د مــن أن ــ
بمــد ميــين تضــي  الترــارة الرارريــة  ابكــ, فمــا يتمتــي األرــر دان ـــــا البمـــــي ــتفيد مــن مزاي

 (7).األرر تحت تصرف البمدان 
ـرهم ـالدارمية والراررية لممنترين المحميين وترب وعمية فالترارة تو ي األ واق

ـــكنولوريا الحـــديثة, وتصــب  الترــارة بالتـمـــع ـــى التنــافس وعمـــى ا ــتيياب التـ ال  محـــرك ــ
 نمـو القـدرات التصـديرية يقمـل مـن أنكمـا  التو ــي ف  القطاعات االعتصادية األرـر ,

 والردمية المناف ة. الصناعية اال تيرادات
 أسباب قيام التجارة الخارجية. -ثانيا:

تــــرتبط مرتمــــف بمــــدان اليــــالم فيمــــا بينكــــا بيالعــــات اعتصــــادية متشــــيبة تنشــــت 
فـذذا افترضــنا  (8)؟ ـاس عيـام هـذ  الترـارةبالترـارة الرارريـة, فمــا هـو أ بمنا ـبة عيامــــكا
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 يار ورــود نظـام الـ ـــوق وحافز الرب , فال بب المباشر لقـيام الترارة هو ارتالف األ
فاأل ـيار تـؤثر فـ  التبـادل الــدول   Relative price (Differences .(9)الن ـبية)

التبـادل بـين البمــدان  ـيتحقق إذا مـا كانـت هنــاك  وان عمميــــة  (11)كمـا إنكـا تتـتثر بـــــ .
ذا لــم تكــن هنــاك مكا ــب  مكا ــب وأربـــاح رــراـ ذلــك وهــ  أ ــاس الترـــارة الرارريــة وام

 ك ترارة دولية.وأرباح فمن تكون هنا
 ويمكن إجمال أسباب قيام التجارة الخارجية إلى العوامل اآلتية:

 (11):الحاجة في العالقات االقتصادية الخارجية -1

بما ان  هناك توزيي غير متكـاف  ليناصـر اإلنتـاج بـين بمـدان اليــالم المرتمفـة 
ــــا والمـــوارد  بـــة ....(دررـــات الحـــرارة ونـــوع التر  الظــــروف المناريـــة )األمطـــار, بمـــا فيكــ

ـــاـات اإلداريــة وغيرهــا مــن  الميدنيــة والبـــشرية والرأ ــمالية والـــم تو  التكنولــور  والكفـ
)ارــتالف ظــروف  المـــتغيرات االعـــتصادية التــ  تــؤثر عمــى عــدرات البمــد عمــى اإلنتــاج

اإلنتـــاج(, إذ أن هـــذ  االرتالفـــات بـــين البمـــدان تريـــل هنالـــك ارـــتالف فـــ  إمكانيـــات 
فــ  إنتــاج ال ــمي والرــدمات, بمينــى أن أف بمــد ال ي ــتطيي أن يحقــق االكتفــاـ البمــدان 
 الذات .

فمنطق الحــارة هنا يفرا نف   فـ  غالبيـة األحـوال الــت  تترمـى فيكـا رغــبة 
أف بمــد ف  الحصول عمى  مــي عن طريـق ا ـتيرادها ومــن ثـم رغبـة أف بمـد فـ  تمقـ  

ـــات عمـــى  ــميكا عــن طريــق تصــدير  بيبــارة أرــر  يمكــن  الفــايا مــن إنتاركــا.الطمبـ
أن الترــارة الرارريــة تتــي  لـــكل بمــد أن ت ــتغل مواردهــا بــتكبر عــدر ممكــن مــن  القــول,

 (12)ممكن من رالل ا تيمال هذ  الموارد. الكفاـة. أف حصولكا عمى اكبــر نـاتق
 التخصص الدولي:-2

ارــــتالف يررـــي الترــــصص فـــ  رانـــب منـــ  إلـــى عوامــــل رغرافيـــة تتمثـــل فـــ  
ـــــروف ــــين  ظـ ــــة وتوزييكــــا فيمــــا ب ــــاخ والتربــــة, وارــــتالف المــــوارد الطبييي الطقــــس والمن
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 ـــابقًا أن البمـــدان ال ت ـــتطيي أن تيتمـــد عمـــى نف ـــكا كميـــا فـــ   وكمـــا بينـــا (13)البمـــدان.
التوزيـــــي غيـــــر المتكـــــاف  لمثـــــروات الطبيييـــــة  إشـــــباع حارـــــات أفرادهـــــا, وذلـــــك ب ـــــبب

مك ـولــذلك يرــب عمــى كــل بمــد أن يترصــص فــ  إنتــاج تــوالمكت ــبة بــين بمــدان اليــالم, 
مكانياتكا االعتـصادية أن تنتركا بتكاليف ن بية  ال مي الت  تؤهمكا طبييتكا وظـروفكا وام

 (14)اعل وبكفاـة عالية.
عبـــل عيـــام  -بيبـــارة أرـــر , يصـــدر البــــمد ال ـــمية التـــ  تكمفتكـــا الن ـــبية مــــحميا

ــــاع الترـــارة الرـــارج, وت ـــتورد ال ـــمية التـــ  تكـــون تكمفتكـــا  مـــن تكمفتكـــا الن ـــبية فـــ  لــ
 (15)منكا ف  الرارج. الن بية محميا أكبر

وأ ـــاس  )*(االعتصــاد بقــانون الــــميزة الن ــبيةوالقـــاعدة اليـــامة هـــذ  تيــرف فـــ  
هذ  هو ارتالف التكاليف. ومي ذلك فذن من أهمية الترارة الراررية ال  الميزة ظـكور

نمـا كـذلك إلـى عمى ال ترري فقط إلى الحصول  مي الت  ال ت تطيي البمدان إنتاركا, وام
ـــعمــى ذلــك فذنــ  عــن طو  أعــل, الحصــول عمــى ال ــمي مــن الرــارج, بــثمن ريق الترــارة ـــــ

 (16)مييشتكم. من م تويات أن يرفيوا من ال كان ـيدد كبيرـالراررية يمكن ل
 :من بلد آلخر اإلنتاج. اختالف مستوى التكنولوجيا المستخدمة في 3

ينتق عن ارتالف م ـتو  التكنولوريـا الم ـتردمة, تفاوتـًا فـ  أمثميـة ا ـتردام 
ـــة بالكفـــاـة اليــــالية فــــ  ظــــــل  المــــوارد االعتصـــادية, حيــــث تتصـــف الظـــــروف اإلنتاري
ـــتو  التكنولوريــا, وعمــى اليكــس مــن ذلــك فــ  حــال انرفــاا م ــتو  هــذ   ـــاع م ـ ارتفـ

اا الكفــــاـة اإلنتاريـــة, واال ــــتغالل غيــــر التكنولوريـــا, حيــــث يرضــــي اإلنتـــاج النرفــــ
 (17)األمثل لمموارد االعتصادية.
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 التعاون في العالقات االقتصادية الخارجية -4

ياون الدول  اعل تتثيرا ف  عيـام التبـادل الترـارف فيمـا بـين ــعد يبدو أن مبدأ الت
لظـــــــروف يما فــــــ  اــــــــوال  األرــــــر   ــــــابقة الـــــــذكر  ورن باأل ـــــــبابـــــــــدان إذا ماعــــــــالبم
ـــــاال  ـــــتثنايية, وفـ تقل الــــروابط ـتــــتقمص دايــــرة التيامــــل االعتصــــادف فــــ األحــــوال   هــــذ ـ

مارس ــو التيامل الطبيي  فقد يــواليالعات وغيرها. أما ف  الظروف االعتيادية وف  ر
هامــا, إذ يكــون مبيثــا عويــا  راالت دوراـل المـــدول  بمرتمــف أشــكال  وفــ  كـــــــالتيــاون ال

ـــــاعتصــــادية رديــــدة أو مــــدعاة لملنشــــتة عالعــــات  ضاعفة اليالعــــات الراهنــــة أو و ــــيمة ـ
دامة اليالعات  (18)ال ابقة. إلعادة وام

إختتتتالف الميتتتوو وا اوااج النتتتاجم لتتتن التفضتتتيو النتتتولي للستتتلعة اات  -5
 المواصفات اإلنتاجية المتميزة.

حيـــــث أن الم ـــــتكمكين فـــــ  كـــــل بمـــــد ي ـــــيون لمحصـــــول عمـــــى ال ـــــمية ذات 
ـــة هـــذا المواصـــفات ع ـــة منكـــا, وتـــزداد أهمي ـــة الرـــودة, لتحقيـــق أعصـــى منفيـــة ممكن الي

 (19)اليامل مي تزايد متو ط درل الفرد ف  البمد.

 ادلبحث الثاني
 النظرياث احلديثت يف التجارة اخلارجيت

زداد ـــــدان, وتــــــتيــد المكا ــب مــن الترــارة الحــافز الــرييس لقيــام الترــارة بــين البم
  ــــى توريــــا يـؤدف إلـلترصص ف  إنتاج ال ـمي والرـدمات, ممـالمكا ب ب بب ا  ذ ــه
إنتاريــة فــ  البمــدان المشــاركة فــ  الترــارة  األكثــروارد االعتصــادية نحــو المرــاالت ـــــالم

ديثة ف  مرـال الترـارة الرارريـة ــى يتم الوعوف عن كثب لمنظريات الحـالراررية, وحت
منظريات الكال يكية ف  هذا المرال وكمـا اح لـبش ـ من اإليض رقـمن التط أوالد ـالب

 -رات التالية:ـــ  الفقــ يتم عرض  ف
 النظريات الكالسيكية في التجارة الخارجية : -اوآل:
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أ ـباب    حاولـت تف ـيرتـتيد النظرية الكال يكية أولى النظريات المتكاممة ال
وأوايـــل القـــرن ا فـــ  أوارـــر القـــرن الثـــامن عشـــر هـــدان, منـــذ ظكور مـــعيـــام الترـــارة بـــين الب

يث تشكل األ اس النظرف الذف تقوم عمي  النظريات الحديثة ف  ــح (21)ا ي عشر,ـالت
ث أهميـة وحقيقـة القضـايا المتيمقـة ـاول رواد هذ  النظرية بحـد حــالترارة الراررية , فق

  ذلـك ـن الترـارة, وا ـتندوا فــكور المكا ـب مــاب ظــــى أ بـيا ة الترارية بناـ عمــبال 
ـــى مرموعــة معمــ ـــن الفــ ـــال (21)بالمــذهب االعتصــادف الحــر, رتبطةـرضيات المـــ ذف نشــت ـ

القــرن  أوايــلرن ال ــادس عشــر وحتــى ـذ القــــــدر ة التراريــة, منــــعمــى أنقــاا أفكــار الم
التـــ  ظكـــرت فـــ  منتصـــف القـــرن  )الفيزوعراطيـــة( الطبيييـــة عشـــر, والمدر ـــة الثـــامن

 (22)الثامن عشر.
 يكية ف  الترارة الراررية, فيمثم  عدد من االعتصاديين أما وركة نظر الكال

البــارزين الــذين عــدمت  لنــا أعمــالكم تراثــا ييكــس عمــق بصــيرتكم, ومفــاهيمكم مــاتزال 
بيـا أهـم  أنترتدليمنا إلى اليوم, والواعي أن أعمالكم ف  عضايا االعتصاد الدول  عد 

 David) رزهم:ــــــل أبــــــولي ديث,ـــــــالح ادـــــــتردمة فــ  االعتصــــــــالتحميميــة الم  األدوات
Hume,) (Adam Smith,) (David Ricardo) (وJon Stuart Mill). 

 ويمكن عرض ممخص لنظريات هؤالء الكتاب كما يمي:
 (:David Humeنظرية ) -ا

أن الرفـــا    الرارريـــة فـــ( فـــ  الترـــارة David Humeوتـــتمرص نظريـــة )
, ب بب تكامل هذ  البمدان فـ  األرر عمى البمدان مد  وف ييم ــف  أف ب االعتصادف

ففـــ  حالـــة تطـــور بمـــد مـــا  ـــيكون تـــتثير  إيرابيـــا عمـــى  (23)الـــدول , لـــــظـــل تق ـــيم اليم
يطاليا( هو لصال  ــراورة لـالم األرر مدان ـالب  , فمثال تطور كل من )فرن ا, ألمانيا وام

 .البريطان  مبا عمى االعتصاد يؤثر ــدول  ـبريطانيا وان ترمف ال
 (: Smith  Adamنظرية ) -ب
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( أول Absolute Advantage Theory) )*(تيــد نظريــة الميــزة المطمقــة
ـــــــنظري ــــــدانـــ لالعتصــــــادف   , وهــــــة متكاممــــــة ظكــــــرت لتف ــــــير عيــــــام الترــــــارة بــــــين البم

"  ـنة األمـم"بحـث فـ  طبييـة وأ ـباب ثـروة  من رالل كتاب  Smith (Adamالكبير)
تندة عمـــى مبـــدأ تق ـــيم اليمـــل الـــدول  تيتمـــد عمـــى ورـــود ـــــــلم ذ  النظريـــة اـوهـــ 1776

واإلنتاريــة,  اإلمكانيــاتد وآرــر مــن حيــث ـــــاليف اإلنتــاج بــين بمـفــروق واضــحة فــ  تكــ
د بذنتـاج تمـك ال ــمي التـ  يكـون لـ  ميــز  ـذ  النظريـة بـتن يترصــص كـل بمــــوتـتمرص ه

ـــــمطمقــــة فــــ  إنتاركــــا. عميــــة فالترــــارة بــــين البم ـــــدان  ـ  اإلطــــرافكون مفيــــدة لرميــــي تــ
 (24)المشاركة في .
  الميزة المطمقة عرزت عن اإلرابـة عمـى الت ـاؤل ــ( فSmithنظرية) إن إال

ــــالمطـــروح فيمـــا إذا كـــان بم ــــد مـــا ال تتـــوفر فيـــ  ميـــزة مطمقـــة بذنتـــاج أيـــة  ـــمية مـــ قارنة ـ
ذا كان بمد ميين يتمتي بميزة مطمقـةاألرر دان ــبمناف ي  من البم فـ  إنتـاج رميـي  ؟ وام
 (25)د مكا ـب لمترـارة بـين البمـدين؟ـ  ال يورـــهذا يين  ان لاألرر, هــال مي عمى البمد 

( تقـديم إرابـة عـن هـذا الت ـاؤل مـن رـالل نظريـة فـ  David Ricardo) وعـد حـاول
 الميزة الن بية.

 (:David Ricardo نظرية ) -ج

 David ميــروف )فــ  القــرن التا ــي عشــر عــام االعتصــادف اإلنكميــزف ال
Ricardo) (1772-1823( ــــة ــــى نظري ــــ  Smith Adam( بــــالرد عم ــــك بكتاب (, وذل

ظريت  ـــــالل نـــــن رـــــم 1817 ـــنة  ادئ االعتصــاد ال يا ـــ  والضــرايب(ــــــالمشــكور )مب
. إن رـوهر هـذ  النظريـة يتمثـل comparative advantage)ة )ـيزة الن بيـــــ  المــــف

ت اإلضـــافية مـــن إحـــد  المنترـــات بصـــيغة التقميـــل فـــ  احت ـــاب كمفـــة إنتـــاج الوحـــدا
 (26)الضرورف ف  إنتاج بقية ال مي.
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بكذا توض  النظرية الرديدة انـ  لـيس بالضـرورة لقيـام الترـارة بـين البمـدان أن 
ـــ ـــزة مطمقـــة فـــ  إنتـــاج  ـــمية ميينـــة بـــل ان عيـــام الترـــارة يــــيتمت عمـــى  يتمدـي البمـــد بمي
بــين البمــدان ولــيس التكــاليف المطمقــة. ويحقــق البمــد الن ــبية لم ــمي  فـتالف التكاليـــــــار

و كانــت التكــاليف الحقيقيــة إلنتــاج رميــي ال ــمي فيــ  أكبــر ـمكا ــب مــن الترــارة حتــى لــ
 (27)ن بيًا مقارنة مي شركاي  التراريين.

وتيــد هــذ  النظريــة تطــورا كبيــرا فــ  الفكــر الكال ــيك , حيــث اعتبــرت االترــا  
ب ـــأغم اســـامة إلى األمام والزالت تشـكل أ ــوة هــورط الصحي  ف  الترارة الراررية,

النظريــات الحديثــة فــ  الترــارة الرارريــة, وعــد زودت االعتصــاديين ببرهــان أكثــر كفايــة 
ثر إعناعــا فــ  رــدو  وفوايــد الترــارة, بــالرغم مــن كــل االنتقــادات التــ   ــيقت فــ  ـوأكــ

 (28)مواركة هذ  النظرية.
 :(Jon Stuart Millنظرية ) -د

ارة رـأكدت النظريـات ال ـابقة )الميـزة المطمقـة والميـزة الن ـبية( لتف ـير عيـام الت
( دون االهتمــــــام اجإمكانيــــــات اإلنتــــــيــــــة بــــــين البمــــــدان عمــــــى رانــــــب اليــــــرا )الرارر
 (29).بالطمب

( الــذف Jon Stuart Mill( ,)1816-1873لقــد تنبــ  إلــى هــذ  الم ــتلة, )
لى أن رغبة كل بمد ف  عرا صادرات  مـن ال ـمي   نظريت  القيم الراررية إـــار فـــأش

ـــا لميـــدالت التبـــادل ـييتمـــد عمـــى مقـــ دار ا ـــتيرادات , بمينـــى أن الصـــادرات تتغيـــر وفق
بذدرـال رانـب  (Mill  الترـارة, ولكـذا عـام )ـــالمشـاركة ف مدانــايد ة بين البــالترارف ال 
دان, وبنــاـ عمــى ــــهــذ   البميدالت التبــادل بــين ـد مــــــدف تحديـل بكــــــى التحميـالطمــب عمــ

فيميــا فــ  الترــارة, بتنــ  الوضــي الــذف  ذلــك حــدد مفكــوم التــوازن بــين البمــدان المشــاركة
المشــارك ميــ  فــ  الترــارة.  األرــــرتكـون فيــ  صــادرات البمــد م ــاوية ال ــتيرادات البمــد 

واليكــس  (Bالبمــد ) ةـ  عمــى  ميــــــل ــميت  يمثــل طمب (Aمد)ـرا البـــعــ أن أرــر بيبــارة 
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ـــصــحي , وان االن ـــحراف لميــدل التبــادل الترــارف الــدول  عــن مـ يدل التبــادل الترــارف ـ
 (31)الدارم  ف  البمد يزيد مكا ب ذلك البمد من الترارة الراررية.

 النظريات الحديثة في التجارة الخارجية: -ثانياً:

ـــــإن الحصــــول عمــــى مكا ــــب متب ـــــوعف عمـادلة مــــن الترــــارة الرارريــــة يتــــــ ى ــ
ن أكبــر مك ــب ــــــتالف  ميــدالت التبــادل الدارميــة بــين ال ــمي مــن بمـارــــ د إلــى آرــر, وام

 (31)حالة ترصص  ف  إنتاج ال مية الت  يتميز فيكا ن بيا. د ف ـــيتحقق لكل بم
فـــذذا كانـــت نظريـــات الترـــارة الرارريـــة الكال ـــيكية عـــد تركـــت األ ـــاس الـــذف 

ـــعامــت عم (, Ricardoعمــى الميــزة الن ــبية التــ  بــدأها) المطمقــة, لتركــز فــ  الميــزة يةـ
الف  الكثير من التيديالت, فان النظريات الت  اعتاد  االعتصـاديون ـأ  عميكا وأضاف

ى أ اس الينصر ـــديثة ف  الترارة الراررية, الت  عامت عمــأن ي موها بالنظريات الح
ــم تتحــرر تمامــا مــ  ــيكيون با ــتثناـ التــ  وضــيكا الكال األ ــسن ـاإلنتــار  الــوفير, ل
من اليمل  بــدالاإلنتاج هما: اليمل ورأس المال  رــاالعتماد عمى عنصرين من عناص

ــــيل كـــل مـبوصـــف  عنصـــرا إنتاريـــا وحيـــدا كمـــا فـــ  David) (,Smith Adam) نـ
Ricardo(و )Jon Stuart Millـــاـت النظريــات الحــــــ(, فر   تف ــير عيــام ـديثة ف

ـً مــــن ـــــتصاديين الترــــارة الرارريــــة, إبتــــدا ـــــوالتــــ  ع (,Heckscer-Ohin) االعـ رفت ــ
ميتمـدة عمـى فرضـيات  (Factor Endowments Theory) بنظريـة وفـرة الينصـر

 (32)ثر واعيية تتماشى مي  المتغيرات االعتصادية الحديثة.ــــأك
 (33)لكذ  النظرية ف  مايم : األ ا يةكرة فوتتمثل ال

يوامل اإلنتاج بين البمدان هـ  التـ  تـودف ــأن االرتالفات ف  الوفرة الن بية ل
لترــارة الرارريــة بيــنكم. إذ لكــل بمــد ميــزة ن ــبية عنــدما ينــتق ويصــدر تمـــك ــــام عي إلــ 

رانـب أنـ  لـن يكـون  إلـىوفرة ن بية فيكا,  األكثراإلنتاج  إلى أملال مية الت  تحتاج 
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ـــلمبمــد هــذ  ال ـــميزة بالن ــبة لم ــ نــدرة  األكثــرمــل اإلنتــاج مي التــ  يحتــاج إنتاركــا إلــى عاـ
 هذ  ال مي من الرارج.با تيراد وبالتال  يرب أن يقوم البمد  فيكا,

تالف ــــــــن ار"أ :فيمــــــا يمـــــ  )*(H-O)رية )ـــــــيمكـــــن إيرــــــاز نظ أرــــــر بيبـــــارة 
دان مـن عوامـل اإلنتـاج, ـــمرري  االرتالف الن ب  بين ميطيات البم الن بية اليفـالتك

ن بية ف  ال مي الت  يتطمب إنتاركا عوامل اإلنتاج األكثر  يزةــم  ـفالبمد غالبا يكون ل
ـــوفــرة ن ــبية فــ  البم س يكــون لمبمــد غالبــا ترمــف ن ــب  فــ  ال ــمي التــ  ـد, وعمــى اليكـــ

 (34)يتطمب إنتاركا عامل اإلنتاج األكثر ندرة ن بية ف  البمد.
  وهكــذا فتنــ  عنــد عيــام الترــارة, فــذن صــادرات كــل بمــد  ــتكون مــن ال ــمي التــ

وذلك ألن تكمفة إنتاركـا, وبالتـال  أ ـيارها  تتفوق ف  إنتاركا عمى غيرها من البمدان,
, أما ا تيرادتكا ف تكون األرر ال ايدة ف  البمدان  األ يارتكون منرفضة ن بيا عن 

عوامـل إنتـاج غيـر مورـودة محميـا, أو ييـان  فيكـا  إلـى من ال مي التـ  يحتـاج إنتاركـا
وبالتـال  فـان ال ـبب األ ا ـ  لقيـام التبـادل الـدول   وفرتكـا, البمد من عرـز ن ـب  فـ 

الرارج بتكمفة أعل من تكمفـة إنتاركـا  نال مية مبين بمدين هو إمكانية الحصول عمى 
 (35)محميا.

التكــــاليف  ارــــتالفعميــــة فقــــد توصــــل االعتصــــاديان إلــــى نتيرــــة أ ا ــــكا أن 
ذا ـــمدان, وهـــوارد االعتصـادية بـين البـــالم رةـــى ارـتالف وفـــرري إلــمدان تــالب الن بية بين

ـــأن البم يينــ  ـــد يصــ  ــميا تحــوف عمــى ن ــبة مرتفيــة مــن عنصــر اإلنتــاج المتــوفر  درـ
لديــ  ن ــبيا, بينمــا ي ــتورد  ــميا تحــوف عمــى ن ــبة مرتفيــة مــن عنصــر اإلنتــاج النــادر 

 (36)لدي  ن بيا.
ــــة ) ريــــة موضــــوعا (, فــــ  الترــــارة الرار Heckscer-Ohinلقــــد كانــــت نظري

الدرا ــات واالرتبــارات الترريبيــة. ومــن هــذ  الدرا ــات تمــك التــ  عــام بيكــا  لكثيــر مــن
المنـــــتق لالعتصـــــاد  –(, عنـــــدما ا ـــــتيان برـــــداول  الم ـــــتردم Leontif) االعتصـــــادف
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والت  تتضمن ميمومات كافية عـن كميـات اليمـل ورأس المـال  1947ل نة  األمريك 
 أنكـــان ال ـــمي الميوضـــة عـــن اال ـــتيرادات. وتبـــين الالزمـــة إلنتـــاج مرموعـــة ميينـــة مـــ

تصدر  مي مكثفة لميمل وت تورد  ـمي مكثفـة لـرأس المـال, ولكـن ب ـبب وفـرة عنصـر 
فقـد  ـم   (37),األمريكيـةعنصـر اليمـل فـ  الواليـات المتحـدة  إلـىرأس المال بالقيـاس 

عـد ف ـر (, و Paradox Leontif) هذا التناعا الذف وعيت ب  الدرا ة بمغز ليونتيف
إنتاريـة اليامـل  إضـيافتيـادل ثالثـة  األمريك إنتارية اليامل  أنذلك ليونتيف مبينا 

 إلـىفـ  ثالثـة لموصـول  األمريكـ ف  أف مكان آرر, ولكذا فذن  يتيـين ضـرب اليمـل 
 (38)اليرا الحقيق .

(  Tatemoto and Ichimuraكـل مـن ) أررهـاولقد توصمت الدرا ة التـ  
ــــ ن (عـــن االعتصـــاد الكنـــدف  ـــنة Wahlعتصـــاد اليابـــان , ودرا ـــة )ى االـعمـــ1959 ةـــ

ات ــــــدتكا درا ـ  حـين أيــ(. فـHeckscer-Ohinنتايق مناعضـة لنظريـة ) ىـــال1961
 Rosecamb) ند, ودرا ـةـــن الكــع1962 نة  (Bharadwaj) ةـــــثل درا ـــم أرر 

and Stopler) (39)عن ألمانيا الشرعية.1961ة ــــ ن 
لتقـوم عمـى الفـروا نف ـ   (Stopler and Samelsonاـت نظريـة )ثم رـ
الـذف يمكـن  األثـر(, ولكنكـا تبحـث فـ  Heckscer-Ohinعميكا نظريـة ) الت  عامت
ال  عمــى ـى حرـم إنتــاج تمـك ال ــمي, وبالتـــــفـ  أ ــيار ال ـمي عم   التــدرلـــأن يـؤدف إلي
 (41)موذج لمتوازن اليام.ف  إنتاركا, وذلك ف  ن وامل اإلنتاج الم تردمةـــدرول ع
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 اخلامتت
أن التطـور الكبيـر فـ  حركـة الترـارة الرارريـة الـذف عـد شـكد  اليـالم فـ  ظــل 
ــــات الثـــورة الصـــناعية فـــ  القـــرن الثـــامن عشـــر وثـــورة الميمومـــات واالتصـــاالت  ميطي
المياصــرة حيــث تحقــق إنتــاج وا ــي مــن ال ــمي والرــدمات بمواصــفات متطــورة عمميــا 

ا وهـــذا مـــا زاد فـــ  حرـــم التبـــادالت الدوليـــة وعمـــق حالـــة الترصـــص وبكمفـــة اعـــل ن ـــبي
الــدول  فــ  اإلنتــاج وتق ــيم اليمــل الــدول  وهمــا مــن أ ــس الترــارة الدوليــة فــ  اليــالم. 
وعمـــى الـــرغم مـــن التطـــور الكايـــل فـــ  حركـــة اإلنتـــاج والتبـــادل فمـــا زالـــت ميـــزة الترـــارة 

ا البمـدان األرـر . وهـذا مـااد  إلـى الدولية ت اعد البمـدان المرتمفـة لال ـتفادة مـن مزايـ
تو ــي األ ـــواق الدارميـــة والرارريـــة وأت ـــاع الطاعــة اال ـــتييابية لكـــذ  األ ـــواق األمـــر 
الــذف زاد مــن حــدة التنــافس وا ــتيياب التكنولوريــا وهــو مــا ريــل مــن الترــارة مصــدرا 

رتمفــة أ ا ــيا لتحقيــق المــوارد الماليــة وزيــادة الــدرل القــوم  اإلرمــال  فــ  البمــدان الم
وارتفـــاع م ــــتو  الرفاهيـــة . وذلــــك يريـــل مــــن ميطيـــات الترــــارة الرارريـــة ومواردهــــا 

 المالية مصدرا مكما لتحقيق التنمية االعتصادية.
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 االستنتاجاث وادلقرتحاث
 االستنتاجات  اوآل:

 تم التوصل من  ياق هذا البحث إلى مرموعة من اال تنتارات من أهمكا:
يـــة بــين البمــدان هــو تحقيـــق المكا ــب, والتــ  تف ـــر  إن أ ــاس عيــام الترــارة الدول -1

نظريـــة الميزة الن بية )الترصص وتق ـيم اليمـل(, وان ارتمـف االعتصـاديون فـ  
ذلك أن رميي النظريات الالحقـة فـ   تحديد أ باب تباين هذ  الميزة بين البمدان,

ـــبدأ الميــزة الن ــبية. وتحقــق الترــ ارة الدوليــة الترــارة الدوليــة عامــت عمــى أ ــاس مـــ
 يمكن أن تتحقق بدونكا. لمبـــمدان الم اهمة مكــا ب ال

إن ال بب ف  عيام الترارة الراررية هو االرتالف ف  الميزة الن بية وأن الكدف  -2
مــــن الترصــــص والتق ــــيم الــــدول  والترــــارة بــــين البمــــدان هــــو اال ــــتردام األمثــــل 

أل ـاس لـدعاة  يا ـية حريـة وعد كان هذا المبـدأ والزال هـو ا لمموارد االعتصادية,
الترــارة الرارريــة ومــد  الفؤايــد النارمــة عنكــا فــ  مرــال تحقيــق النمــو والتنميــة 

 االعتصادية . 
ييد نظرية , ه  األرر  تطورا لمنظرية الت  راـ بكا ريكاردو ف  الميزة الن بية  -3

 والتــ  تيــد بمثابــة األ ــاس فــ  عيــام الترــارة الرارريــة وميتمــدآ عمــى مارــاـ فيكــا
من أفكار, إذ بينا أن  بب الميزة الن بية لمبمد والت  ترري إلـى اليامـل اإلنتـار  

 الوفير.
 ثانيا: المقترحات

إن الترصص والتق يم الدول  ييد مـن الركـايز األ ا ـية لقيـام الترـارة الرارريـة  -1
ــذا يرــب عمــى كــل البمــدان التــ  ترغــب فــ  الم ــاهمة فــ  التبــادل  ــدان ل بــين البم

 ل  أن تول  اهتماما أكبر بذلك.الترارف الدو 
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وح ــب مــا توصــل إليــ  االعتصــاديان إلــى نتيرــة أ ا ــكا أن أرــتالف التكــاليف  -2
الن بية بين البمدان يرري إلى ارـتالف وفـرة المـوارد االعتصـادية بـين البمـدان, لـذا 
يرــب عمــى البمــد المينــ  أن يصــدر  ــميا تحــوف عمــى ن ــبة مرتفيــة مــن عنصــر 

ن ــبيا, بينمــا ي ــتورد  ــميا تحــوف عمــى ن ــبة مرتفيــة مــن  اإلنتــاج المتــوفر لديــ 
 عنصر اإلنتاج النادر لدي  ن بيا
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 اذلوامش:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)االعتصـــاد الـــدول (, الكتـــاب األول,  د. محمـــد عمـــ  الرا ـــم,  القواعـــد األ ا ـــية (1)
 .226, ص1976الرامية الم تنصرية, بغداد, 

اود وآرـــرون, اعتصـــاديات الترـــارة الرارريـــة, الطبيـــة األولـــى , دار ح ـــام عمـــ  د (2)
 .13, ص2112المي رة لمنشر والتوزيي, عمان, 

مو ــــى  ــــييد مطــــر وآرــــرون, الترــــارة الرارريــــة, دار صــــفاـ لمنشــــر والتوزيــــي,  (3)
 .13, ص2111عمان,

 .14مصدر  ابق,ص ح ام عم  داود وآررون, (4)
 -ون :لمزيد من التفاصيل ينظر الموعي االلكتر  (5)

www.arab-api.org/course81/c81_l.htm 

ــــــة  ا ــــــكندر مصــــــطفى النرــــــار, د. (6) مقدمــــــة لميالعــــــات االعتصــــــادية الدوليــــــة, وكال
 . 55_54, ص1973المطبوعات, الكويت, 

 .15مو ى  ييد مطر وآررون, مصدر  ابق, ص (7)
دار الكتـــب لمطباعـــة والنشـــر,  غــازف صـــال  محمـــد الطـــاي , االعتصــاد الـــدول , د. (8)

 .25, ص1999الموصل, 
 .17-15ا كندر مصطفى النرار, مصدر  ابق, ص ص د. (9)
محمـــد عبـــد اليزيـــز عرميــــة, اعتصـــاديات الترـــارة الرارريـــة, دار الراميــــات  د. (11)

 .11, ص1973المصرية, القاهرة, 
د. محمـــد عمـــ  الرا ـــم,  القواعـــد األ ا ية)االعتصـــاد الـــدول (, الكتـــاب األول,  (11)

 .35مصدر  ابق, ص
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 ــــيات الترــــارة الدوليــــة المياصــــرة, الرـــــز األول, دار رعــــد ح ــــن الصــــرن, أ ا (12)
 .36, ص2111الرضا لمنشر, دمشق

 كريم مكدف الح ناوف, المدرل إلى االعتصاد الدول , مطبيـة التيمـيم اليـال , د. (13)

 .35, ص1988 بغداد,
 .17مو ى  ييد مطر وآررون, مصدر  ابق, ص (14)
 .21-19ا كندر مصطفى النرار, مصدر  ابق, ص ص د. (15)

القـانون م تند إلى نظرية الميزة الن بية لالعتصادف المــيروف ريــــكاردو التـــ   )*(هذا
 .1817 ن   (مبادئ االعتصاد ال يا   والضرايبوردت ف  كتــاب  الشكير )

 .5محمد عبد اليزيز عرمية, مصدر  ابق,ص د. (16)
 .17ح ام عم  داود وآررون, مصدر  ابق, ص (17)
 ية)االعتصــــاد الــــدول (, الكتــــاب األول, د. محمــــد عمــــ  الرا ــــم, القواعــــد األ ا (18)

 .38-37مصدر  ابق, ص ص 
 .17ح ام عم  داود وآررون, مصدر  ابق, ص (19)
 .151رعد ح ن الصرن, مصدر  ابق, ص (21)
 .33ح ام عم  داود وآررون, مصدر  ابق, ص (21)
 يد محمود رميل الكواز ,هيكل اال تيرادات وأثـر  عمـى نمـو وتطـور القطاعـات  (22)

,أطروحــة دكتــورا  مقدمــة إلــى مرمــس 1991-1958تــرة ال ــميية فــ  اليــراق لمف
 .11-9, ص ص1995كمية اإلدارة واالعتصاد ف  رامية الموصل, 

 .59غازف صال  محمد الطاي , مصدر  ابق, ص د. (23)
نتيرــة تــوافر  تينــ  الميــزة المطمقــة: تفــوق بمــد عمــى أرــر فــ  إنتــاج  ــمية ميينــة, )*(

ماليمة المناخ أو رصوبة التربة ظروف إنتارية راصة بذنتاج تمك ال مية مثل 
أو وفرة رأس المال أو....فحيثما تتوارد هذ  الظروف فــان كفاـة البمد اإلنتاريـة 
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لتمـك ال ــمي تـــــرتفي فتريمـ  متفوعــا عمــى غيـر  مــن البمــدان فتبـرز فيــ  هــذ  الميــزة, 
 وتكـــون مطمقة الن فيكا يتحقق في  التفوق المطمق.

 لمزيد من التفاصيل ينظر: (24)
 .153-152ص ص  رعد ح ن الصرن, مصدر  ابق, -

-http://www.econlib.org/library/Smith/smWNtoc.html 

 لمزيد من التفاصيل ينظر: (25)
طالــب محمــد عــوا, الترــارة الدوليــة: نظريــات و يا ــات, الطبيــة األولــى,  د. -

 .31, ص 1995ميكد الدرا ات الميرفية, عمان 
 .23-21 ابق, ص صا كندر مصطفى النرار, مصدر  د. -

 .29محمد صال  ترك  القريش  وفواز رار اهلل الدليم , مصدر  ابق, ص د. (26)
 .38ح ام عم  داود وآررون, مصدر  ابق, ص (27)
 .34محمد صال  ترك  القريش  وفواز رار اهلل الدليم , مصدر  ابق, ص د. (28)
محمـــود يـــونس, مقدمـــة فـــ  نظريـــة الترـــارة الدوليـــة, الـــدار الرامييـــة لمطباعـــة  د. (29)

 .32, ص1986والنشر, بيروت 
 -لمزيد من التفاصيل ينظر: (31)

 .42ح ام عم  داود وآررون, مصدر  ابق, ص -
 .79غازف صال  محمد الطاي , مصدر  ابق, ص د. (31)

 .12عبد الحميد  ميمان ظاهر, مصدر  ابق, ص-
 .15 يد محمود رميل الكواز, مصدر  ابق,ص -

 .197رعد ح ن الصرن, مصدر  ابق, ص (32)
 (.Heckscer-Ohin) نظرية (:H_Oبنظرية) المقصود )*(
 .33غازف صال  محمد الطاي , مصدر  ابق, ص د. (33)
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 .197رعد ح ن الصرن, مصدر  ابق, ص (34)
طـــ  يـــونس حمـــادف, أثـــر أ ـــتيرادات ال ـــمي الو ـــيطة عمـــى نمـــو وتطـــور عطـــاع  (35)

ر ــالة مار ــتير مقدمــة  (1981-1959الصــناعة التحويميــة فــ  اليــراق لمفتــرة )
 .66, ص1985دراة واالعتصاد ف  رامية الموصل, ال  مرمس كمية اال

 ح ــان بــابكر, مراريــة وتقــديم: د. ا ــتيفان ب مــاك , الترــارة الدوليــة, تررمــة : (36)

 .49-48ص ,ص1991د.وليد ا ماعيل ال يفو, مطبية التيميم اليال , أربيل,
 .17 يد محمود رميل الكواز, مصدر  ابق,ص (37)
 .14عبد الحميد  ميمان ظاهر, مصدر  ابق, ص (38)
 .217رعد ح ن الصرن, مصدر  ابق, ص (39)
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 قائمت ادلصادر
 الرسائو الجامعية -أوال:

طـــ  يـــونس حمـــادف, أثـــر أ ـــتيرادات ال ـــمي الو ـــيطة عمـــى نمـــو وتطـــور عطـــاع  -1
ر ــالة مار ــتير مقدمــة  (1981-1959الصــناعة التحويميــة فــ  اليــراق لمفتــرة )

 .1985ال  مرمس كمية االدراة واالعتصاد ف  رامية الموصل,
 يد محمود رميل الكـواز, هيكـل اال ـتيرادات وأثـر  عمـى نمـو وتطـور القطاعـات  -2

, أطروحــة دكتــورا  مقدمــة إلــى مرمــس 1991-1958ال ــميية فــ  اليــراق لمفتــرة 
 .1995كمية اإلدارة واالعتصاد ف  رامية الموصل , 

ـــد  ـــميمان ظـــاهر, أثـــر الصـــادرات المصـــنية فـــ  النمـــو االعتصـــادف  -3 ـــد الحمي عب
(, أطروحة دكتورا  مقدمة إلى مرمس 1991-1952مية مرتارة لمفترة )لبمدان نا

 .1996كمية اإلدارة واالعتصاد ف  رامية الموصل , 
 الكتب -ثانيا:

 ح ــان بــابكر, مراريــة وتقــديم: د. ا ــتيفان ب مــاك , الترــارة الدوليــة, تررمــة : -1
 .1991د.وليد ا ماعيل ال يفو, مطبية التيميم اليال , أربيل, 

مقدمـــــة لميالعـــــات االعتصـــــادية الدوليـــــة, وكــــــالة  كندر مصـــــطفى النرـــــار,ا ـــــ د. -2
 .1973المطبوعـات, الكويت, 

حـــ ام عمــ  داود وآرــرون, اعتصــاديات الترــارة الرارريــة, الطبيــة األولــى , دار  -3
 . 2112لمنشر والتوزيي, عمان,  المـــي رة

ـز األول, دار رعــــد ح ــــن الصــــرن, أ ــــــا يات الترــــارة الدوليــــة المياصــــرة, الرـــــ -4
 . 2111لمنشر, دمشق الرضـــا

ـــات, الطبيــة األولــى,  د. -5 ـــدولية: نظريــات و يــا ـ طالــب محمــد عــوا, الترــارة الــ
 . 1995الدرا ات الميرفية, عمان  مـــيكد
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 المــوصل, غازف صال  محمد الطاي , االعتصاد الدول , دار الكــــتب والنشـر, د. -6
1999 . 

ـــك د. -7 ـــريم مـ ـــمكـ ـــة التيميـــــ ـــدول , مطبيـ ـــاد الـــ ـــى االعتصــ ـــدرل إلـ ـــاوف, المــ  دف الح نـ
 . 1988بغداد, اليال ,

ــــات  د. -8 ـــة, دار الراميـ ــــات الترـــارة الرارري ـــة, اعتصاديــ ـــز عرمي ـــد اليزي محمـــد عب
 . 1973القاهرة,  المصريـة,

ـــواعد األ ا ــية د. -9 ـــحمد عمــ  الرا ــم, القــ ـــتاب االول, )االعتصــاد الــ مـ دول (, الكــــ
 . 1976الم تنصرية, بغداد,  الرـــامية

محمود يونس, مــقدمة فـ  نظـــــرية الترـارة الدوليـة, الـدار الرــاميية لمطبــــاعة  د. -11
 . 1986بيروت  والنشر,

ـــي, -11 ـــة, دار صـــفاـ لمنشـــر والتوزي  مو ـــى  ـــييد مطـــر وآرـــرون, الترـــارة الرارري
 .2111 عمان,

 مواقع االنترنيت -ثالثا:
_l.htm81/c81api.org/course-www.arab.8 

2.-http://www.econlib.org/library/Smith/smWNtoc.html 
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