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هذا هو التوحد
سنعرض عليكم كل ما كانت
عائالت األشخاص المصابين
بالتوحد ترغب دوم ا ً في أن
تخبركم إياه من دون أن تتسنى

جمعية التوحد في جنيف

جمعية التوحد في جنيف هي جمعية ميدانية أسستها
مجموعة من األهالي عام .2007
تضم الجمعية ما يزيد عن  500عضو (بما في ذلك
األشخاص المصابين بالتوحد والعائالت والمهنيين)
وهي تصبو إلى عالم أكثر شمولي ةً يرحب باالختالف
بعطف ويتكيف مع احتياجات األف راد األكثر ضعف اً.
ومهمتها هي التالية:
 بذل قصارى الجهود الالزمة لجعل مجتمعنا أكثرشمولي ةً؛
 إذكاء الوعي بين الجمهور العام بشأن سماتالتوحد؛
 اإلنصات باستم رار إلى األشخاص الذين يعانون مناضط رابات طيف التوحد وإلى عائالتهم ،وتزويدهم
بالمعلومات الالزمة بشأن التوحد والدفاع عن حقوقهم؛
 عرض دورات تدريبية على المهنيين لضمان دعميناسب خصوصيات كل شخص مصاب بالتوحد؛
 تزويد جميع العائالت بكافة المعلومات واألدواتالتي تتيح لها أن تفهم أطفالها فهم ا ً جيدا ً وأن تدعمهم
قدر اإلمكان.
اتصلوا بنا للحصول على أي معلومات على العنوان
البريدي التالي:
secretariat@autisme-ge.ch

إن أينشتاين وبيل جيتس وجلين جولد أمثلةٌ عن
مشاهير يُشتبه في أنّ هم مصابون بالتوحد! إال أنه
في المقابل ،يمكن أن نرى طف الً غارق ا ً في الصمت
جدار  ...ولكن ثمة عالم شاسع يفصل
ويتأرجح أمام
ٍ
بين أضواء الشهرة من جهة والباب المغلق من جهة
أخرى! وفي هذا العالم ،ال نشك في أن أشخاص ا ُ من
حولنا قد يكونون مصابين بالتوحد وهم شبه عاديين ...
فقد تشمل مجموعة األشخاص المصابين بالتوحد مث الً
زميلك في العمل المنطوي على نفسه بعض الشيء
أو جارتك التي تسكن في الطابق نفسه وال تحييك
بسهول ٍة أو زميل طفلك في الصف الذي يتسبب ببعض
االضط رابات!
يولد شخص واحد من أصل مئة مصاب ا ً بالتوحد تقريب اً.
ونحن نتناول موضوع اضط رابات طيف التوحد ،ولكن
من باب التبسيط ،سنفضل هنا استخدام مصطلح
“التوحد”.

ما هي إذا ً القواسم المشتركة بين هؤالء األشخاص؟
 :كلهم لديهم
• صعوبات في فهم المها رات االجتماعية الالزمة
للحياة في المجتمع واستيعابها؛
• حساسية خاصة للحركة أو اللمس أو الضوضاء أو
الضوء أو الذوق؛
• اهتمامات حسية أو فكرية خاصة؛
• حاجة ماسة إلى االنتظام؛
• صعوبات كبيرة في الكثير من الحاالت في تنظيم
عواطفهم وفي فهم أسلوب األشخاص غير المصابين
بالتوحد الذي يكون في نظرهم غير متوقع وفي الغالب
غير منطقي فض الً عن صعوبات في التكيف مع هذا
األسلوب!

األشخاص المصابون بالتوحد
ليسوا مرضى ،ال بل األفضل
من ذلك هو انهم غير معديين!
إن كنتم تتصورون أن التوحد مرض فأنتم مخطئين
في ظنكم! فالولد يولد مصاب ا ً بالتوحد ويبقى مصاب ا ً به
مدى الحياة.
والتوحد هو اضط راب في النمو العصبي ،وإن عوامله
أصلها وراثي وهي تجعل الدماغ يتطور بشكل غير
نمطي.
ضل
وفي معظم الحاالت ،من شأن الكشف الذي يُف ّ
أن يكون مبك را ً والدعم الخاص أن يم ّك نا األشخاص
المصابين بالتوحد من إح راز تقدم كبير ومن إيجاد
مكانهم في المجتمع بسهولة أكبر.
ويبقى علينا أن نرحب بهم ترحيب ا ً أفضل!

عندما يصبح صوت ُمجفف
الشعر مصدر عذاب...
ً
طفل يسد أذنيه كي ال يسمع صوت ا ً ما،
عندما ترون
فكروا في أن تجربة صوت بسيط كصوت ُم جفف
مؤلم
الشعر مث الً يمكنها أن تكون فع الً بمثابة اعتداءٍ
ٍ
جسدي ا ً بالنسبة إليه.
وإن هذه السمة اإلد راكية الخاصة تكون دوم ا ً موجودة ً
وهي تف سّر بعض التصرفات غير المتوقعة.
ويمكن أن تجعل الحساسية المفرطة للضوضاء من
مجرد صوت عادي ضوضا ًء ال يمكن تحمله ،كما
يُعتبر احتكاك القميص بالجلد وكأنه من ورق الزجاج.
ومن شأن كافة هذه العناصر التي تح فّ ز الجهاز
العصبي أن تصبح مرهق ةً ومنهك ةً للغاية .وفي الشق
نقص في الحساسية احتياجات
اآلخر ،يمكن أن يولّ د
ٌ
تحفيزية قد تصل إلى إيذاء النفس.

يتقن العديد من المصابين
بالتوحد الكالم وعندهم ما
يخبرونكم إياه!
غال بًا ما نعتقد ،وعلى نحو خاطئ ،أن األشخاص
المصابين بالتوحد ال يتكلمون ،إال أن هذا األمر غير
صحيح! فإن معظم المصابين بالتوحد يطورون القدرة
على التواصل بالكالم .ويحتاج بعض األطفال إلى دعم
لكي يتعلموا أن يتواصلوا بالكالم وهم يتكلمون في
وقت متأخر مقارن ةً بما هو متوقع.
وتختلف نغمات الصوت لدى األشخاص المصابين
بالتوحد ومن شأن األخطاء في بناء الجمل أو االستعانة
بكلمات نادرة االستخدام أن تعطي أحيانً ا انطباعًا بأن
الشخص ال يتكلم لغته األم .كما تجدر اإلشارة إلى أن
األشخاص الذين ال يتقنون التواصل باللغة ال يعانون
دوم ا ً من إعاقة ذهنية.

لقد طفح الكيل!
يتمرغ ويزحف على األرض
إذا تخيلتم أن الطفل الذي
ّ
في المركز التجاري ألن والدته ترفض أن تشتري له
فطيرة الف راولة هو حق ا ً طفل ال يطاق وقليل األدب،
فكروا ملي اً :قد يكون مصا بًا بالتوحد.
فمن وجهة نظره ،يتصور الموقف على طريقته:
ولربما يتخيل أنه يُعاقب ظلم ا ً وأنه لن يأكل فطيرة
الف راولة بعد اآلن .وإن هذا الموقف الذي يبدو لنا تافه ا ً
قد ال يكون كذلك على اإلطالق بالنسبة إليه.
وتزيد بيئة المركز التجاري المح فّ زة بصورة مفرطة
من ردة فعله.

إن إدراك مشاعر اآلخرين
وفهمها ومراعاتها ليس باألمر
السهل!
إن فهم العواطف وتفسيرها والتحكم بها ليس دوم ا ً
أم را ً بسيط ا ً حتى بالنسبة إلى األشخاص الذين لديهم
ما يسمى «النمط العصبي» (أي أنهم غير مصابين
بالتوحد)! أما بالنسبة إلى األشخاص المصابين
بالتوحد ،فاألمر معقد للغاية وشبيه بإتقان لغة صعبة
مثل الصينية ،ال بل إن إتقان الصينية غالب ا ً ما يكون
أسهل بالنسبة إليهم!
وقد تبدو لهم طريقة إظهار عواطفنا غير منطقية
بتات اً .فعلى سبيل المثال ،سيشعر طفل مصاب
بالتوحد بالحزن عند رؤية والدته تبكي من الضحك
لكنه لن يظهر أي تعاطف عند رؤية صديقته تبكي،
وذلك بكل بساطة ألنه ال يفهم .باإلضافة إلى ذلك،
يمكن أن يتأثر األشخاص المصابون بالتوحد بمخاوف
أح بّائهم ،ولكن بدون أن يعرفوا كيف يب يّنون تضامنهم
معهم.

معضلة األعراف االجتماعية...
قد ال يهتم بعض األشخاص المصابين بالتوحد بمن
حولهم ،في حين أن البعض اآلخر على عكس ذلك
اجتماعيون للغاية .ولكن حتى هؤالء قد يواجهون
صعوبات ج ّم ة في فهم القواعد االجتماعية ودمجها.
وإن هذه القواعد التي نتب نّ اها بشكل شبه غريزي ،ال
يكتسبها األشخاص المصابون بالتوحد إال بعد عملية
تعلّ م طويلة .فمث الً ما هي المسافة التي تفصلك عن
شخص تتو ّج ه إليه بالحديث في سياق مناقشة ما؟
ولماذا تفتح الباب للسيدات؟ وعندما يحييك أحدهم
قائ الً «مرحب اً ،كيف حالك؟» هل تجيب عارض ا ً تقري را ً
صحي ا ً مفص الً أو تكتفي بإجاب ٍة مهذب ٍة قائ الً «أن بخير،
وماذا عنك؟»؟

سكنا بما
ماذا لو تم ّ
تم التخطيط له؟
بكل بساطة؟
غالب ا ً ما ت ُطمئن النشاطات الروتينية األشخاص
المصابين بالتوحد كثي راً ،فهم يح بّون معرفة الجدول
الزمني اليومي كما يح بّون أن يكون لديهم عالمات
زمنية معينة.
ومن شأن أي تغيير في الروتين ،وحتى لو كان بسيط اً،
أن يسبب إرهاق ا ً كبي را ً ويُجبر الشخص على بذل جهود
هائلة للفهم وإعادة التخطيط .ولكن المعلومات المقدمة
بشكل مرئي (أي الصور والمعلومات المكتوبة) تساهم
في التخفيف من هذا اإلرهاق.

شغف كبير بمواضيع مدهشة!
بغض النظر عن نوع التوحد ،ت ُعد االهتمامات الخاصة
مهمة جدا ً ويمكن أن تجتاح حياة الفرد كلي اً .وما
يرضي الدماغ المتخصص لدى المصاب بالتوحد هو
المعرفة المتعمقة بالمواضيع التي يهتم بها اهتمام ا ً
خاص ا ً وغالب ا ً ما يحب أيض ا ً نوع ا ً من التك رار .ويكون
شخص مصابٌ بالتوحد مث الً على د راية بكل ما يتصل
ٌ
بالديناصورات (كما ال يتحمل أن يقترف أحدهم خطأ ً
ما عند ذكر الموضوع!) ،في حين قد تجد شخص ا ً آخر
مصاب ا ً بالتوحد يحب االستماع إلى أغنية  1000مرة
من دون أن يتعب او يمل.
وال تشجعوا أحد محبي التاريخ الياباني في القرن
السابع عشر على تناول موضوعه المفضل ،فقد
يح دّثكم عنه بحماس كبير ولساعات طويلة دون أن
يالحظ حتى تعبكم.

يوازي عدد أنواع التوحد عدد
المصابين به!
كل إنسان فريد من نوعه وال يقتصر الشخص المتوحد
على خصائصه العصبية فحسب ،فهو لديه شخصيته
واهتماماته ومصادر فرحه وحزنه الخاصة به .لكن
التوحد يضم عائلة كبيرة من األشخاص الذين تت راوح
لديهم عالمات التوحد من خفيفة إلى شديدة ج دًا ،كما
قد تتسبب لديهم هذه العالمات إما بعائق صغير إما
بعائق كبير.
وفي كل الحاالت ،يتيح لنا التعرف على التوحد
وتحديده فهم خصائص سلوك الشخص المصاب
بالتوحد بشكل أفضل فنحاول بالتالي تزويده بمفاتيح
عالمنا الذي يسود فيه النمط العصبي والذي يفتقر فيه
كبير.
الشخص المتوحد إلى ال راحة إلى ح ٍد
ٍ

يرى األشخاص المصابون بالتوحد األشياء بشك ٍل
مختلفٍ عنا ،فهم يضيئون على حياتنا بضوءٍ جدي ٍد
ويفتحون لنا أعيننا.
ويميل اإلنسان بطبعه إلى رفض االختالف ألن هذا
التصرف يُعد أسهل ،إال أن هذا االختالف غالب ا ً ما
يكون مصدر ثرو ٍة كبيرةٍ! ولذا ندعوكم إلى اكتشاف
التنوع العصبي والترحيب به!

ص ّم مت جمعية التوحد في جنيف هذا الكت يّب للتوعية.
autisme-ge.ch
ويمكن ألي شخص أو منظمة توزيعه مجاني ا ً بموجب
الترخيص
CC BY-NC-ND 4.0
من أجل دعم جمعية التوحد في جنيف:
يمكنكم ان تصبحوا عضوا ً فيها عبر ال رابط التالي:
www.autisme-ge.ch/devenir-membre
ويمكنكم التبرع على حسابنا المصرفي التالي:
IBAN CH0900 788 0000 5044 2699
التصميم :الفي را دافيد كوبكس
الرسوم التوضيحية :توم تي رابوسكو
الرسومات :راوول دو بازيقنان
تم إعداد هذا الكتيب
بفضل دعم
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