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 املفاهٍم االقتصادٌت وانطفم
 نطٍفت انكندري. د

 أستاذ مشارك يف كهٍت انتربٍت األساسٍت
 ومدٌر املركز اإلقهٍمً نهطفونت واألمومت

 
 

 يف عقم انطفم؟ تسرة يف غرس املفاهٍم االقتصادٌدور األ -1
 يف اذلبِخ األسوبْ ِٓ االلزظبدَخ اٌزشثُخ فإْ اٌزشثىَخ ٌٍمىاػذ طجمب

ً  احلفبظ اٌطفً َزؼٍُ دث ادلجىشح اٌطفىٌخ ِٕز رجذأ وٍ٘ اٌطفً شخظُخ رُّٕخ  وػىذَ  ممزٍىبرىٗ  ػٍى
ُ  وادخىبس  ادلبي يف اٌزظذق يف َغبسػىْ دىٌٗ ِٓ وَشي أٌؼبثٗ ششاء يف اإلعشاف  رىىامَ  يف ثىشوم
 ثىٗ  طىخ احملُ اٌجُئىخ  بعزثّبسث مزُو وادلؼٕىَخ ادلبدَخ ثبدزُبجبرٗ ادلزؼٍُ سثط إىل اٌزشثُخ مذفو .واػزذاي
 ِؼشفىخ و شفاحل ى  أمهُخ ػًٍ ورذسَجٗ اٌطفً رؼٍُُ خالي ِٓ جًٍُب اٌزىجٗ ٘زا وَظهش اجلهىد ورششُذ

 اٌزٌ اجملزّغ طجُؼخ دغت اٌطجُؼُخ دادلىاس اعزغالي دغٓ أمهُخو اإلٔغبْ دُبح يف اٌظٕبػبد أعبعُبد
  .اٌزجبسَخ وأ اٌجذشَخ األٔشطخ أو اٌظُذ أو اٌشػٍ أو اٌضساػخ ػًٍ ِؼُشزٗ يف َؼزّذ لذ

ًِ دمىق محبَخ طبسإ يفو  خطجٗ ِٓ خطجخ يف ػٕٗ اهلل سػٍ ػفبْ ثٓ ػثّبْ ولف االعزغالي ِٓ اٌّطف
  ".عشق اٌىغت وٍفزّىٖ ِىت فإٔٗ اٌىغت اٌظغري رىٍفىا ال" :فمبي

 :رؼضص األعشح اٌجٕبء االلزظبدٌ ثظىس ِزؼذدح ِٕهبأطاللب ِٓ األطىي اٌزشثىَخ ال ثذ ِٓ أْ 
 عشح دوسا فىشَب يف رشىًُ اجتب٘بد األفشاد وغشط اٌمُُ اإلجيبثُخ يف ٔفىط األثٕىبء وىٍ   متبسط األ

 .اجملزّغاألعشح وَشبسوىا يف رُّٕخ الزظبد 
 االعزهالنػجط ِبُ٘خ اإلٔزبج ووُفُخ  زجغُط ادلفبُُ٘ االلزظبدَخ ِٓ ِثًرمىَ األعشح ث. 
 يل واٌزىبفً وٍ٘ لُُ ال ثذ ِٓ رىاجذ٘ب يف رذسة األعشح أفشاد٘ب ػًٍ طشائك االعزثّبس واٌزؼبوْ ادلب

 .اجملزّغ ادلزّبعه
  (.واالجزّبػٍ, واٌزؼٍٍُّ, اٌجؼذ اٌظذٍ)مزُ األعشح جبُّغ أثؼبد االلزظبد 
 رمىَ األعشح ثزذسَت أفشاد٘ب ػًٍ ادلهبساد احلُبرُخ ٌٍزىُف ِغ اٌجُئخ واعزثّبس طبلبمب. 
 ّب أهنىب رٍؼىت دوسا وىجريا يف ِىاجهىخ ادلظىبػت      حتث األعشح ػًٍ اٌىفبء ثبالٌزضاِبد ادلبٌُخ و

 .االلزظبدَخ
   دفع وششح طبئفخ ِٓ األدبدَث واألِثٍخ اٌؼشثُخ واٌمظبئذ اٌشؼشَخ احلبثخ ػًٍ اٌغؼٍ يف ِٕبوىت

 .األسع واٌيت رزٕبوي لؼُخ طٍت اٌشصق
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  ٌج ٌٍغىٍىن  يف اٌزؼبًِ ِغ اإلػالٔبد اٌزٍفضَىُٔخ وغري٘ب واٌيت رىشو ػٕذ اٌطفً رُّٕخ احلظ إٌمذ
 .ح دخً اٌفشد ووػؼٗ االلزظبدٌ ودبجُزٗ االعزهالوُخباالعزهالوٍ واإلعشاف يف اٌششاء دوْ ِشاػ

 َفىع اٌطفً يف ششاء ثؼغ احلبجُبد اخلبطخ ثٗ ِغ رضوَذٖ مبؼبَري دغٓ اخزُبس اٌجؼبػخ. 
 ِىىس اٌىيت   واعزشىبسرٗ يف األ  إششان اٌطفً ػٕذ اٌزغىق يف اجلّؼُبد اٌزؼبؤُخ واألعىاق ادلشوضَخ

 .َفهّهب
  ًٌى مسذىذ  )رذسَت اٌطفً ػًٍ اعزخذاَ اٌىٍّبد ادلهزثخ إٌجٍُخ أثٕبء ػٍُّخ اٌجُغ واٌششاء ِٓ ِث

شىش اٌجبئغ ؟ ٌى رىشِذ ِب اٌفشق ثني ٘زٖ اٌجؼبػخ ورٍه؟ ؤذسثٗ خزبِب ػًٍ وُ عؼش ٘زٖ اٌجؼبػخ
 .(أو أزهذ احملبدثخ ِؼٗ إرا لذَ ٌٗ ادلشىسح

 ٌؼطبء ِٓ خالي سواَخ لظض ٌٍزجبس وادلجذػني واحملغٕني يف احلمىً االلزظىبدٌ   ديىٓ إثشاص لُّخ ا
ىٔظ احلبطً ػًٍ َحمّذ , أثى َىعف اٌمبػٍ, ػجذاٌشمحٓ ثٓ ػىف, خذجيخ سػٍ اهلل ػٕهباٌغُذح )

٘زٖ اٌمظض وغري٘ب رمىد لٍىة أطفبٌٕب وػمىذلُ حنى االلزذاء هبىالالء  ( َ 2002جبئضح إٌىثً ٌؼبَ 
 .إٌجالء

  دغٓ االدخبس ومظخ إٌٍّخ اٌيت ادخشد اٌطؼبَ ٌفظىً  ثؼغ اٌمظض اٌيت حتث ػًٍ ِفهىَ عشد
 : األِبٔخ يف اٌجُغ وِٓ ٘زٖ اٌمظضورىطُذ ِؼبين ... اٌشزبء ومل رزىبعً

 انفتاة األمٍنت

َزجىي يف طشلبد ادلذَٕخ وَزفمذ أدىاي سػُزٗ  -سػٍ اهلل ػٕٗ-خشج أِري ادلالِٕني ػّش ثٓ اخلطبة 
وَؼني اٌغبئً، وٌىٕٗ وِٓ دوْ لظذ مسغ دىاسا لظريا ثىني أَ  , احملزبج، وَٕظخ اٌغبفًوٍ َغبػذ 

 .واثٕزهب
 .َب اثٕيت ُ٘ب ثٕب خنٍط اٌٍنب ثبدلبء، لجً أْ ٔجُؼٗ ٌٍٕبط وٍ ٔشثخ ِبال وفريا: لبٌذ األَ

ْ أِىري  إ...إْ اٌزجبسح ثال أِبٔخ خغىبسح  ... ال َب أِبٖ ٘زٖ اٌفىشح غري طبئجخ: لبٌذ اٌجٕذ ثٍطف
أِىني  .. وادلالِٓ أِني ... ثبدلبء، واهلل عجذبٔٗ ورؼبىل حيت اٌظبدلني ادلالِٕني ػّش هنً أْ َُخٍط اٌٍنب

 .يف وً دني
 .إْ ػّش ال َشأب ... َب اثٕيت أَٓ ػّش : وشسد األَ طٍجهب، ولبٌذ الثٕزهب

 .فشة ػّش َشأب إرا وبْ ػّش ال َشأب: فمبٌذ اٌجٕذ 
طىذلذ وأدغىٕذ   : عىزذ األَ ثش٘خ ِٓ اٌضِٓ وأخزد رفىش ثىالَ اثٕزهب ادلالدثخ مث لبٌذ األَ

 .إْ اٌشثخ اٌمًٍُ ثبحلالي خري ِٓ اٌشثخ اٌىثري ثبحلشاَ... وأعزغفش اهلل ٌزٔيب
 .أدغٕذ َب أِبٖ: لبٌذ اٌجٕذ

اٌظىبدلخ،  فشح ػّش سػٍ اهلل ػٕٗ فشدب ػظُّب ػٕذِب مسغ رٌه احلىاس اجلًُّ ألْ إٌظُذخ 
 .واألِبٔخ اٌشاعخخ ِٓ ِهبساد احلُبح اٌغؼُذح، واٌزجبسح اٌشاحبخ ٌٍظغبس واٌىجبس ػًٍ دذ عىاء
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ْ ُ٘ إػذادا دغىٕب فىإ  دػذاإرا مت إطذُذخ ٔؼُ َغزطُغ األطفبي اٌزؼبًِ ثطشَمخ الزظبدَخ 
وحنٓ اٌُىَ يف ػظش ٔشي فُٗ اٌطفً  .ادلىا٘ت اإلجيبثُخ حتزبج إىل أْ ٔىٌُهب ػٕبَخ شذَذح وِزبثؼخ دائّخ

لذ ديزٍه ٘برفب ٔمبال َؼشف وُف حيغت سطُذ ِىبدلبرٗ ووُف َزظشف رظشفب َُٕ ػىٓ ِغىئىٌُخ   
ىا٘ىت أو  وػٍُٕب أْ ّٕٔىٍ ٘ىزٖ ادل  ( اجزّبػُخ  –دغبثُخ )ديزٍه اٌطفً روبءاد ِزٕىػخ . فشدَخ

يف ِذَٕخ سجُى أٍُُِب يف إَطبٌُب ٍَؼت اٌطفً يف ِشدٍىخ سَىبع   . اٌزوبءاد حبغت ادلشدٍخ اٌؼّشَخ
األطفبي دوسا وجريا يف رُّٕخ الزظبد ادلذَٕخ ورً٘ ػذد غري لًٍُ ِٓ ادلزخظظني يف اٌطفىٌخ ادلجىىشح  

بن اٌىثري اٌغىُبح  دُث َغزشبس يف ِغبئً دُىَخ داخً وخبسج ادلذسعخ وٕ٘ نِٓ والغ اٌطفً ٕ٘ب
بثىخ ،  وادلشثني َمظذوْ رٌه ادلىبْ جملشد ِشب٘ذح اٌظغبس وُ٘ َغبمهىْ يف سلٍ دوٌزهُ هبّىخ وثّ 

 .ذع، ورىجُٗ ِغزٕري ِج وفطشح عٍُّخ
حيزبج اٌطفً إىل رذسَجبد ِزٕىػخ رٍّٕ فُٗ إداسح اٌىلذ وادلىاسد ورؼٍّٗ رىذوَٓ رٌىه يف    

ويف ٘ىزا  . زظبص األعشح وادلذسعخ واإلػالَ وىزٌه جذوي شهشٌ أو أعجىػٍ و٘زا األِش ِٓ اخ
اجملبي ديىٓ اططذبة األطفبي إىل اٌجٕىن ورمذمي ششح ِجغط ػٓ طجُؼخ ػٍّهب ورؼٍُّٗ طشق فىزخ  

 .احلغبة اٌجٕىٍ وأمهُخ االدخبس 
وػٍُٕب أْ ٔزىلغ ثؼغ األخطبء اٌيت رمغ ِٓ أطفبٌٕب يف اعزخذاَ ِظشوفهُ اٌُىٍِ وال ثذ ِٓ  

ؤظىهبب ثٍطف فمذ خيغش ثؼغ ادلبي وٌىٕٗ َزؼٍُ خرباد جذَذح ػٍُّب فال َشزشٌ دىت أْ ٔزذٍّهب 
َشبوس وِٓ رٍه اخلرباد َثك اٌطفً ثٕفغٗ وَزؼٍُ حتًّ ادلغئىٌُخ وإال عُظجخ رجؼب ٌغريٖ دىت ثؼىذ  

 .صواجٗ ٌٓ َزؼٍُ دغٓ اٌزظشف
 ؟ تبعض املصطهحاث االقتصادٌطفال هم ميكه تهقني األ -3

ػًٍ دىذ  االلزظبدَخ ٔبثؼخ ِٓ اٌزظىس اإلعالٍِ اٌزٌ ٍَيب دبجخ األفشاد واجملزّغ إْ اٌثمبفخ 
فبإلعالَ دَٓ شبًِ ال َهزُ ثبٌذُٔب ػًٍ دغبة اِخشح وال َهّش ِٓ ِغىبدبد احلشوىخ    عىاء،

 . واٌغؼٍ واإلثذاع يف حتغني وجتىَذ احلُبح ادلؼُشُخ
ُُ االلزظبدَخ اٌيت رٕبعت عٕٗ ورزىافك ِغ ثبٌزأوُذ ديىٓ رضوَذ اٌطفً ثمبئّخ ِٓ ادلفبُُ٘ واٌم

 :ُُ٘زٖ ادلفبِ٘ٓ و. ثً ٍ٘ ِٓ متبَ اإلدغبْ يف رشثُخ اٌفزُبد واٌظجُبْ. ثُئزٗ
 اهلل رؼبىل ال حيت ادلغشفنيإ ْ. 
 جيت احملبفظخ ػٍُهب خْ اٌجُئخ أِبٔإ. 
 ٌٍفمشاء دمب ِؼٍىِب يف ِبي األغُٕبءإ ْ.  
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 ىٓ  } ّؼخال جيىص اٌجُغ واٌششاء أثٕبء طالح اجل ِ َُِٕىا ِإَرا ُٔىد ٌ ٌ ٍظَّالح   َٓ آ ََب َأََُّهب اٌَّز َ
ُِ َخُِىش       َُّؼخ  َفبِعَؼِىا إًٌَِ ر ْوِش اٌٍَّىٗ  َوَرُسوا اٌَْجُِىَغ رٌَ ْىى َِ اٌُْج ُِ   ََِى ُِ ِإْ ْوٕىُز ٌَّْىى

َْ ُّى  .9اجلّؼخ{َرِؼٍَ
 ادلبي ِبي اهلل رؼبىل. 
 ِٓ ّغ ادلغٍُطىس اٌزىبفً يف اجملز اٌمشوع احلغٕخ طىسح. 
 رَ اٌطّغ واٌغش واجلشغ واٌفذش يف اٌزؼبًِ ثني إٌبط . 
 رؼظُُ اإلٔزبج ورَ عىء االعزهالن.  
 ٍُاجلىد واٌىشَ واٌغّبدخ ِٓ أخالق ادلغ . 
 بػخ احملٍُخؼرشجُغ اٌج . 
 ٌاٌزششُذ يف اعزهالن اٌىهشثبء وادلبء عٍىن دؼبس. 
 ٓادلبي ٌىدذٖ ال جيٍت اٌغؼبدح اٌؼٍُ إٌبفغ جيٍت ادلبي وَظٕغ احلُبح اٌطُجخ وٌى. 
 ٕٗادلىاطٓ اٌظبحل حيبفع ػًٍ ادلّزٍىبد وحيبفع ػًٍ مجبي ؤظبفخ وط. 

 


