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نسينا تواريخ ميالدنا ماذا لو ..  لوماذا 

فسنستمتع بصحة افضل فمعظم امراضنا 

مصدرها العقل ال الجسد. وعندما يعد 

االنسان سنين عمره يقوم عقله تبعا لذلك 

باجبار الجسد ليبدأ باالنهيار التدريجي حتى 

يتماشى مع كل مرحلة عمرية يمر بها 

االنسان . وما ان يتذكر االنسان انه وصل 

ى يبدأ جسده بإصطناع الى سن متأخرة حت

المرض لكي يشعر بأنه انسان طبيعي 

ويعيش شيخوخته كباقي البشر.لننَس 

تواريخ ميالدنا قليال ولنسخر حياتنا طالت ام 

قصرت لعمل اي شيء يعيش اطول من 

حياتنا نفسها ويبقى بعد ان نرحل فذلك 

 (ياسر حارب)افضل ما في الحياة ... 

عندما حبس الكاتب ..  ال لليأس

مصطفى امين في السجن منعوا عنه 

الورق والقلم و ورق التواليت حتى ال 

يستخدمه في الكتابة ولكن سرعان ما 

أسس عصابة من المساجين لتدبير 

عمليات تهريب منظمة ال لتهريب االموال 

 والذهب بل لتهريب الورق واالقالم. 

لقد هرب الى داخل السجن قصاصات 

سنوات  9م بال اسنان وخالل بالية واقال

 9999من الحبس استطاع ان يكتب فيها 

رسالة هربها الى خارج السجن دون ان 

تضبط رسالة واحدة حتى خرج من 

 كتب.. 09السجن بانجاز اكثر من 

 

هي احد االضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور المسماة باللغة الطبية "اضطرابات في الطيف (:Autism -او الذاتوية )
الث سنوات، على االغلب.والسبب سن الث الطفل ( تظهر في سن الرضاعة، قبل بلوغAutism Spectrum Disorders - ASDالذاتوي" )

الرئيسي للمرض غير معروف لكن العوامل الوراثية تعمل دور مهم باإلضافة إلى العوامل الكيمائية و العضوية. ومن المهم أن نعرف أنه 

توحد ليس جميع المصابون بالتوحد يكون مستوى ذكاءهم منخفض، فحسب اإلحصائيات أن ربع الحاالت من األطفال المصابين بال
ذكاءهم في المعدالت الطبيعية.ويؤثر التوحد على النمو الطبيعي للمخ في مجال الحياة االجتماعيةحيث عادة ما يواجه األطفال 

واألشخاص المصابون بالتوحد صعوبات في مجال التواصل غير اللفظي، والتفاعل ومهارات التواصالالجتماعي وكذلك صعوبات في 
كن أن يظهر المصابون بهذا االضطراب سلوكاً متكرراً بصورة غير طبيعية، كأن يلوحوا بأيديهم بشكل متكرر، األنشطة الترفيهية. حيث يم

أو أن يهزوا أجسامهم بشكل متكرر، كما يمكن أن يظهروا ردوداً غير معتادة عند تعاملهم مع المجتمع، أو أن يرتبطوا ببعض األشياء 
ة معينة بشكل متكرر وبصورة غير طبيعية، دون محاولة التغيير إلى سيارة أو لعبة أخرى بصورة غير طبيعية، كأن يلعب الطفل بسيار

 مثالً، مع وجود مقاومة لمحاولة التغيير. وفي بعض الحاالت، قد يظهر الطفل سلوكاً عدوانياً تجاه الغير، أو تجاه الذات.

لنمو والسلوك هي:خلل في التفاعل االجتماعي، خلل من اةويعرف اضطراب التوحد بشذوذ في السلوك يشمل ثالث نواحي أساسية
( أن التوحدية  ٠٩٩١في التواصل والنشاط التخيلي، القلة الملحوظة لألنشطة واالهتمامات والسلوك المتكرر آليا. و ترى ماريا ) 

ضعف القدرة على التواصل على النفس، واالستغراق في التفكير، وضعف القدرة على االنتباه، و Marciaمصطلح يشير إلى االنغالق 

وإقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين، إلى جانب وجود النشاط الحركي المفرط.ويعرف الطب الطفل التوحدي على أنه ذلك الطفل 
شهرا: اإلخفاق في تنمية القدرة على الكالم والتحدث الموجود أصال أو  ٦٣الذي تظهر عليهالمظاهر األساسية التالية قبل سن 

المتعلمة أو القدرة على استخدام ما تعلمه للتواصل الطبيعي مع اآلخرين،  االنطواء واالنعزال وعدم المقدرة على تكوين عالقات القدرة
 واقعية مع اآلخرين،  وجود سلوكيات نمطية غير هادفة ومتكررة بشكل واضح.

العالقة بين األم والطفل، أما اآلن فقد بدا واضحاُ أن كان االعتقاد السائد لسنوات عديدة أن التوحد سببه خطأ في أسباب التوحد:

أسباب التوحد بيولوجية وليست نفسية مثل الحصبة األلمانية أو الحرارة العالية المؤثرة أثناء الحمل، أو وجود كروموسومات تحمل 
 ن " الوالدةجينات معينة أو تلفاُ بالدماغ إما أثناء الحمل أو أثناء الوالدة ألي سبب مثل نقص األكسجي

 المتعسرة " مما يؤثر على الجسم والدماغ وتظهر عوارض التوحد .. والحقيقة ما زالت غامضة حتى اآلن. 

 تختلف هذه األعراض من شخص آلخر، وتحدث بدرجات متفاوتةويمكن استخالصأعراض التوحد ::

 ال يحب هتم بمن حوله، يتصرف الطفل وكأنه ال يسمع،  ال ي  أهم أعراض التوحد في النقاط التالية: 

 قاوم الطرق التقليدية في التعليم، ال يخاف من الخطر، يكرر كالم اآلخرين،يأن يحتضنه أحد، 

 حك واستثارة في أوقاتض مع األطفال اآلخرين،  ال يلعب ملحوظ أو خمول مبالغ فيه، إما نشاط زائد  

 ال ينظر في عينبات غضب شديدة ألسباب غير معروفة،  يقاوم التغير في الروتين، بكاءونو غير مناسبة، 

 تعلق غير طبيعي،  يستمتع بلف األشياء، ال يستطيع التعبير عن األلم، من يكلمه 

 وجود حركات متكررة وغير طبيعية ن الخيال واإلبداع في طريقة لعبه، فقدا باألشياء،  

 رفرفةباليدين.مثل: هز الرأس أو الجسم، وال

 عالج التوحد ::
 ال يتوفر، حتى يومنا هذا، عالج واحد مالئم لكل المصابين بنفس المقدار. وفي الحقيقة،

بامكان الطبيب المعالج . فان تشكيلة العالجات المتاحة لمرضى التوحد والتي يمكن اعتمادها في البيت او في المدرسة هي متنوعة ومتعددة جدا 
ايجاد الموارد المتوفرة في منطقة السكن والتي يمكنها ان تشكل ادوات مساعدةفي العمل مع الطفل مريض التوحد. وتشمل المساعدة في 

 ( Behavioral Therapyامكانيات عالج التوحد:العالج السلوكي )

  -التعليمي –العالج التربوي  (Speech - language pathologyوعالجات امراض النطق واللغة )

 .العالجات البديلة  -العالج الدوائي

. 
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http://www.webteb.com/heart/diseases/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.webteb.com/children-health
http://www.webteb.com/children-health

