
رمي جعرور

اضطراب شائع أسبابه مجهولة

الطفل التّوحدي وأّمه يواجهاَن 
العنف المجتمعّي والجهل

�أّمنَت “�أم حممد” �أبناء �أختها �لكبار على 

طفلِها يف �أحد �ملتنزّهات �لعاّمة؛ قبل �أن 

فُهرعت  برفقتهم،  جتده  مل  حيث  تعود؛ 

تــبــحــث عــنــه بـــني �لألــــعــــاب؛ حــتــى ر�أتــــه 

يتو�ّسط �سّيدةً وزوجها؛ كانا يبحثان عن 

عائلته؛ بعَد �أن كادت تده�سه �سيارتهما.

تُعيد  )وهـــي  �ل�سيدة  قــالــت  حــــاّدةٍ  بــنــربةٍ 

“حممد” �لطفل �لتوحّدي لو�لدته(: “م�ض 
قد �خلِلفة لي�ض بتخلفو�”.. 

�ألف  �لأم  قتلت  ق�سوتها-  -على  كلماٍت 

مرّة، حتى قرّرت �أل تزورَ �أّي متنزهٍ مرةً �أخرى.

حممد”  “�أم  روتها  �لتي  �لق�ضرية  �لق�ضة  هذه 

�لطفل  عاي�ضها  �لتي  �لوحيدة  لي�ضت  لـ”�لغيد�ء” 
و�أمه، فكثريٌ من �لق�ض�ش �مل�ضابهة عاي�ضتها �أمهاٌت 

“�لغيد�ء”  بهم  �لتقت  بالتوّحد  م�ضابنَي  لأطفاٍل 

للوقوف على م�ضكلتهّن يف مو�جهة عنف �ملجتمع 

جتاههّن وجتاهَ �أبنائهّن �ملر�ضى.

من  �لثامنة  يف  توّحدٍي  لطفٍل  �أٌم  “�ضادية”  �ل�ضيدة 

عمره، قالت: “توّقفت عن عملي كممر�ضٍة  و�أ�ضبحُت 

عائلتي  رف�َش  �أو�جــه  �ضغريي؛  مع  �ملنزل  حبي�ضة 

لطفلي، و�أحاول جتّنَب كلمة و�لدتي �ملعتادة: “�إحب�ضي 

هالولد �لغريب، بيخرب �لبيت”..

“هدى” و�لتي بد� على مالحمها �لنزعاج �ل�ضديد من 
عو�قَب  يعرف  ل  �لذي  �لنا�ش على طفلها؛  تعليقات 

ت�رسّفاته، قالت بلهجٍة حزينة: “�ضغريي ياأخذ ما بيد 

�لنا�ش بدون ��ضتئذ�ن، وي�رسخ بهم �إن رّكزو� يف عينيه، 

و�لنا�ش ترمقني بنظر�تهم  ويقولون: “ذنبه برقبتك” 

وكاأّن  �مل�ضوؤولة،  يبدو ت�رسفاته غري  قا�ضديَن على ما 

�لأمر بيدي، وكاأنني �أمتلُك ع�ضاً �ضحريًة ميكنني بها 

تغيري ت�رسفاته!”.

عند  وزوجي  و�ضغريتي  “كنت  فقالت:  وردة”  “�أم  �أّما   

�لأخ�ضائي حني هّددين زوجي؛ �إما �أن ت�ضفى �بنتي من 

�لتوّحد �أو يطّلقني، و�نهرُت باكيًة �أمامه وحمرجة”.

قالت �إنها عندما تكون مع �ضغريها يلتفت  و”فتون” 
به،  عما  �أ�ضئلتُُهم  وتبد�أ  �ضلوكياته،  �إل  �لنا�ش 

قالت  بينما “كرمية”  وم�ضايقاته بحلولهم وجتاربهم” 

�أقاربها  من  �أحد�ً  ز�رت  كلما  �إنها  يوؤملها  ما  �أكرث  �إّن 

يُخربها باأّن �لولد عنده توّحد؛ وكاأنها ل تعرف..! ويتابع 

�لكّل ت�رسفاته، فتقتلها كلماتُُهم ونظر�تُهم، وتنهار 
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�أحياناً.

وو�لدته  زوجها  من  ب�ضكٍل م�ضتمرٍ  �للوم  تتلقى  �لتي  “�ضما”  �أما 

قدرَ  �جلميع  حتّمل  حتــاول  �إنها  قالت  �بنها؛  ت�رسفات  ب�ضبب 

�أنها  �أو  �بنها جمنوٌن  �أّن  يظّنون  و�أهلها  فاأ�ضدقاوؤها  ��ضتطاعتها، 

مق�رسةٌ يف تعليمه �لأدب على �ختالف �أ�ضكاله، وقّررت �أل تكرتَث 

عليها  تُ�ضفُق  �إنها  �ضديقٌة  لها  قالت  حتى  ولومهم؛  بحديثهم 

لأن �بنها ل يتحدث ب�ضكٍل جيد، وبد�أت ت�ضتعر�ش �أمامها كلمات 

�أبنائها وتعابريهم -وهم يف نف�ش عمر �بنها- �لتي تعرف جيد�ً �أنه 

مري�ٌش بالتوّحد.

و�ضَل �لتدّخل يف �ضوؤون تربيتها لبنتها لوَمها على �إطالة  “دُعاء” 
لن تفهم ماذ�  �أنها  بد�عي  و�لناعم؛  �لكثيف  �لأ�ضود  �لفتاة  �ضعر 

يعني �ل�ضعر �جلميل. قالت وهي تزفر �أنفا�ضها غ�ضباً: “حتى قيمة 

�جلمال يف �لأطفال �مل�ضابني بالتوّحد؛ يريدون �نتز�عها منهم لأنهم 

مر�ضى، عامٌل ل يُقّدر قيمة �جلمال وقيمة �لبتالء �لإلهي”.

�لكثري  كاَن  غريُها  “�لغيد�ء”-  �خت�رستها  -�لتي  �ملو�قف  هذه 

�ملوجع و�ملتعب و�ملت�ضابه يف رف�ش �ملجتمع لأطفال �لتوّحد، ولومه 

لأمهاتهم ب�ضكٍل مبا�رسٍ على حالتهم �ل�ضحّية.

�لأخ�ضائية �لأ�رسية ل�ضطر�ب �لتوحد “فرح جرب” قالت �إّن ��ضطر�ب 

على  �للوم  فيلقون  �لنا�ش،  لأغلب  بالن�ضبة  معروٍف  غري  �لتوّحد 

�لعنف  و�أغلب  �لأبناء،  من  م�ضوؤوٍل  غري  ت�رسٍّف  كّل  على  �لأمهات 

يتخذ �ضكالً لفظياً.

 وتابعت: “من �أق�ضى �لتهامات �لتي توّجه لالأم �أنها هي �ضبب هذ� 

�أنها رمبا �أخطاأت يف  �أو  �أو قد ورثه منها،  �ل�ضطر�ب عند �لطفل، 

تن�ضئة �لطفل؛ مما �ضّبب له �لتوّحد، وهذ� �تهاٌم باطٌل؛ �إذ �أن �أ�ضباب 

�لتوّحد ما ز�لت غري معروفٍة يف �لعامل”.

�ملقربني؛  من  يوّجه  �لذي  ذلك  هو  �لعنف  �أنو�ع  “�أ�ضو�أ  و�أ�ضافت:  

�لعائلة،  �أطفال  من  �ضّنه  مثل  يف  هو  مبن  �لطفل  يقارنون  حيث 

ويتهمون �لأم باأنها ل تعرف كيف تربّي، ولأّن غزة تنت�رس فيها �لأ�رس 

�ملمتدة؛ تُعاين �لأم �أكرث”.

حمّطٍة  �أول  تُعّد  �لتي  و�أ�رسته؛  �لطفل  على  �ضلبياً  يوؤثّر  �لعنف 

تاأهيليٍة للطفل، و�خلطري يف �لأمر �أّن بع�ش �لأمهات تلجاأن للعزلة، 

وتق�ضني معظم �أوقاتهّن يف �لبيت مع �أطفالهّن �ملر�ضى، ويتغّينب 

تقّبل  عدم  ب�ضبب  �لعائلية  و�لزيار�ت  �لجتماعية  �ملنا�ضبات  عن 

�لأهل للطفل، وذلك يوؤّدي �إل �نتكا�ش �لطفل وتر�جع حالته وزيادة 

حّدة �لتوّحد لديه، حيث �أن طفل �لتوّحد يحتاج للتعّرف على �لنا�ش، 

وخمالطة �ملجتمع؛ كي ي�ضاهم ذلك يف تنمية مهار�ته �لجتماعية 

و�للغوية”.

ويف زيارةٍ له �إل غزة؛ قابلنا �لطبيب �لأمريكي �أخ�ضائي ��ضطر�ب 

)�ضيف برنامج غزة لل�ضحة �لنف�ضية(  �لتوّحد د. “ت�ضارلز كوين” 

للتعّرف على ماهية �ل�ضطر�ب، حيث قال: “�لتوّحد هو م�ضكلٌة يف 

منّو �لدماغ، حيث تكون �أدمغة �لأطفال بطيئًة، �أبطاأ من �لأ�ضخا�ش 

وكيفية  �لتحّدث،  وكيفية  �لأ�ضخا�ش،  فهم  تطوير  يف  �لعاديني 

حياتهم،  يف  �لتغرّي�ت  مع  �لتكّيف  وكيفّية   ،
ّ
�لجتماعي �لتفاعل 

لكننا  �لطفل،  حياة  من  مبكرةٍ  مرحلٍة  تتطّور يف  �مل�ضاكل  وهذه 

قد ل نكون على در�يٍة كاملٍة بها حتى �ضّن 3-2 �ضنو�ت يف بع�ش 

خطاأ  وهذ�  �لأم؛  من  تق�ضريٌ  هو  وكاأمنا  �ل�ضبب  فيبدو  �لأحيان، 

بالطبع”.

لأ�ضباٍب  �أو  �لور�ثة  �أو  �جلينات  ب�ضبب  جزئياً  يحدث  “�لتوّحد  وتابع: 

بح�ضب  معروفٍة  غري  �لتوّحد  �أ�ضباب  تز�ل  ول  معروفة،  غري  بيئيٍة 

�لدر��ضات، بالرغم من �أّن �لتوّحد �أ�ضبح �ضائعاً وب�ضكٍل متز�يٍد يف 

�أنحاء �لعامل بن�ضبة %1 تقريباً”.

�ملو�د  من  بالقلق  غزة  �لنا�ش يف  �ضعور  من  �لرغم  “على  و�أ�ضاف: 

�لكيميائية �لتي تاأتي من �لقنابل؛ لكن؛ حتى �لآن ل دخل للقنابل 

بالتوّحد، فالوليات �ملتحدة فيها ن�ضبٌة من مر�ضى �لتوّحد”. متابعاً: 

“يعتقد بع�ش �لنا�ش يف غزة �أنه ب�ضبب م�ضاهدة �لأطفال للتلفاز، 
وهذه فكرةٌ خاطئٌة �أي�ضاً”.

�لتو��ضل؛  تعّلم  يف  �ضعوبًة  يو�جه  طفلك  كان  “�إذ�  �أنه  و�عتربَ 

فيجب عليه تقييمها من ِقبل �أخ�ضائيني �أو علماء نف�ٍش �أو �أطباٍء 

ي�رسّ  رمُبا  �ضخ�ضٍي  باجتهادٍ  �أو  و�جلري�ن،  �لأقارب  من  ل  ني،  خمت�ضّ

�لأطفال وعائلتهم”.

 يف “برنامج غزة لل�ضحة �لنف�ضية” 
ّ
وتو��ضلنا مع �لطبيب �لنف�ضي

و�جتماعياً  نف�ضياً  �لإهمال  نتائج  عن  ل�ضوؤ�له  عوي�ضة”  “�ضامي 
على �لأم، فا�ضتهّل حديثه عن و�قع ت�ضخي�ش �لتوّحد يف غزة، قائالً: 

“بد�يًة؛ ل توجد �إح�ضائيٌة دقيقٌة عن �لتوّحد يف غزة مثبتٌة ببحٍث 
، لذلك؛ هناك لغٌط كبريٌ ب�ضاأنه، فلي�ش �جلميع يعرف �لتوّحد، 

ّ
علمٍي

ولي�ش كّل طفٍل لديه �ضلوٌك متكّررٌ �أو تاأّخرٌ بالكالم معناه توحّدي، 

�لتوّحد  �أحاديث  �أرف�ش  و�أنا  �لتوحد،  عن  يُفتي  �لنا�ش  من  و�لكثري 

 على حقائق، 
ٍّ
غري �ملثبتة علمياً ومهنياً، فالتوّحد يف غزة غري مبني

�أ�ضا�ٍش  �إل  �ل�ضتناد  بدون  �أطفالهم متوّحدون؛  �أّن  يظّنوَن  و�لنا�ش 

علمٍي لأ�ضباٍب قد تكون �ضلوكيًة و��ضعاً �لأّم يف د�ئرة �ضعبٍة؛ لتبد�أ 

رحلة �لعذ�ب من تخميناٍت عن و�ضع �بنها، وتدخل يف متاهات”. 

�أن نتحّدث عن توّحد، فقد يكون طيفاً منه”  “من �ل�ضعب  ونّوه: 

م�ضيفاً: “ت�ضخي�ش �لتوّحد لي�ش �ضهالً، ويجب �أن ي�ضّخ�ضه �أربع 

ني )�أخ�ضائي نطق، طبيب نف�ضي �أطفال، طبيب �أع�ضاب  خمت�ضّ

من  فلرتةٍ  مر�حل  عرب  �لطفل  وميّر  ور�ثة(  �أطفال  وطبيب  �أطفال، 

مهنٍي  غري  �أو  �لتعامل  يف  �ضوءٌ  يكون  فاأحياناً  �ملخت�ّش،  �لفريق 

و�أخالقٍي مع �لتوّحد لأهد�ٍف ماديٍة بدون رقيب، فت�ضبح �نتهاكاٍت 

عالجاٌت  وهي  �ملتوّحدين،  �لأطفال  م�ضتوى عالجات  على  و��ضحًة 

و�لأدوية  بالأك�ضجني  �لعالج  مثل  ؛ 
ّ
علمٍي �أ�ضا�ٍش  على  مبنيٍة  غري 

�لتي ت�رسّ �أطفالً متّ ت�ضخي�ضهم توحد”.

وبني  �ملهنة  �أخالقيات  بني  ما  خمتلطٌة  مو��ضيع  “هناك  وتابع: 

 على �جتهاد�ٍت �ضخ�ضيٍة 
ّ
ت�ضخي�ش �ملر�ش وبني عالج �ملر�ش �ملبني

كبريٌ  فاملو�ضوع  نتبعه،  عاملٍي  وبرتوكوٍل  علميٍة  حقائق  منها  �أكرث 

و�ضائٌك ويحتاج لبحٍث معّمٍق؛ لنخرج بنتيجٍة مفيدة”.

 لالأمهات �للو�تي يتعّر�ضن للنقد ب�ضبب 
ّ
�أما عن �لتدهور �لنف�ضي

كثريةٍ،  وتقاليٍد  لعاد�ٍت  �ضحيٌة  هي  “�لأم  قال:  �أبنائهن؛  حالة 

فاملجتمع يحّملها م�ضوؤولية م�ضكلة �لطفل، ويلقي على عاتقها 

، وتقع بني   تربوٌيّ
ٌ
م�ضوؤولية تخلي�ضه من نتائج �لتوّحد؛ كاأنه خطاأ

�مللقى على كاهلها كي  �ل�ضغط  و�لعائلة، وبني  �ضغط �ملجتمع 

ت�ضاعد �بنها”.

�لتي تقع عليها، وهذه  �أكرث من م�ضتوى من �ل�ضغوطات  “هناك 
�ل�ضغوطات تقع على كاهل �ملجتمع؛ لوجود طفٍل لديه م�ضكلة”.. 

قاَل ُمف�ضالً “�ل�ضغوط �لنف�ضّية تكون عند ت�ضليل �لأم وو�ضعها 

�إل  ت�ضل  وقد  �ل�ضلبية،  يف  لقّمٍة  ت�ضل  جد�ً،  �ضعبٍة  د�ئرةٍ  يف 

يكون  وقد  �ل�ضيء،  لو�ضعه  �بنها  على  �لكتئاب حزناً  مر�حل من 

مع  كاهلها؛  على  �لأعباء  من  ويزيد  دقيق،  غري  �لت�ضخي�ش  هذ� 

حماولت �لعالج �ملكّلف مادياً، ومكلٍف عاطفياً ومكلٍف �جتماعياً 

 
ٌ
على كّل �مل�ضتويات، وتتعّر�ش لبع�ش �لنا�ش �لذين لي�ش لديهم وعي

�أو على خالٍف معها؛ ليبا�رسو� �لبتعاد عن هذه �لعائلة، وتبتعد عن 

�لتقّرب منها؛  �أو  –من جهلهم-  بالتوّحد  �لإ�ضابة  من  �لأم؛ خوفاً 

لو�ضمٍة �جتماعيٍة، �أو خليٍط من �لأمور”.
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