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جنني –تقرير علي سمودي -ال يختلف واقع املعاق الفلسطيني عن واقع االنسان الفلسطيني 
احملاصر بقضايا الحصر لها ومصير سوداوي اليدخل في قاموس حياته احلقوق واالحتياجات لهذا 
االنسان فالتهميش االجتماعي والسياسي اليفارق واقعه واليترك له فرص االنطالق نحو عالم 
افضل. وفي يوم املعاق العاملي، رأى جمال ابو العز مدير البرامج في اللجنة احمللية لتأهيل املعاقني 
في مخيم جنني »ان االعاقة تقف اليوم حائال كبيرا امام التنمية وهي من العوائق الرئيسية التي 
حتد من قدرات االنسان الفلسطيني وامكانيات املجتمع، وهي تقود الى حدوث مؤشرات ترسم واقع 

قطاعات الصحة والتعليم واحلكم احمللي والثقافة وغيرها من مجاالت احلياة«.
مؤسسات رائدة

للعمل في مجال  التي نذرت نفسها  املؤسسات  العديد من  الفلسطينية  االراضي  وتنتشر في 
الرائدة  املعاق في مخيم جنني من املؤسسات  اللجنة احمللية لتأهيل  التأهيل واالعاقة، وتعتبر 
العاملة في هذا املجال على صعيد احملافظة ، وقد حققت عبر مسيرتها املتواصلة منذ عقدين 
اجنازات كبيرة وخطوات مميزة في كسر املعايير املجتمعية السلبية السائدة لصالح هذه الشريحة 

التي اولتها ببرامج وخطط ال زالت مستمرة رغم الظروف الصعبة وقلة املوارد واالمكانات.
اللجنة احمللية

وافاد ابو العز ان اللجنة منظمة خيرية اهلية من منظمات املجتمع املدني العاملة في مجال 
االعاقة بدأت مسيرتها عام 1991 من املخيم ولكن اليوم اصبحت تغطي خدماتها ارجاء محافظة 
جنني، وهي تعمل وفق فلسفة التأهيل املبني على املجتمع احمللي C.B.R ، وامام اجنازاتها وخدماتها 
الكبيرة اصبحت عضوا مؤسسا في اللجنة التنسيقية العليا للجان احمللية لتاهيل املعاق ، وعضوا 
ملؤسسات  التنسيقية  واللجنة  االهلية  املنظمات  وشبكة  اخليرية  للجمعيات  العام  االحت��اد  في 

التاهيل في جنني .
استراتيجية شاملة

وفق  ال��ع��ز«  اب��و  ي��ق��ول  كما  املعاقني  لالشخاص  وخ��دم��ات  تاهيل  ب��رام��ج  ف��ي  اللجنة  وتعمل 
العالج  وبرنامج  الدماغي  الشلل  برنامج  منها   ، برامج  ع��دة  على  ترتكز  منظمة  استراتيجية 
لذلك وحدة  اضف   ، الطبية  واجلبائر  الطبية  واالحذية  الصناعية  االط��راف  ووح��دة  النطقي 
العناية بالقدم ووحدة الطفولة املتوسطة ،وبرنامج التأهيل السكني للمنازل واملؤسسات العامة، 
وبرنامج التاهيل املبني على املجتمع احمللي، وبرنامج االدوات املساعدة للمعاقني حركيا، وكل ذلك 
ينفذ باشراف ورعاية ومشاركة طواقم عمل مدربة ومؤهلة بالشهادات العلمية واخلبرات العملية 

متكامل التخصصات .
معطيات وحقائق

ومبناسبة يوم املعاق العاملي، افاد ابو العز ان نسبة االعاقة تبلغ اليوم 3% من حجم السكان ، 
و تعتبر نسبة االعاقة احلركية اعلى نسب االعاقة وتبلغ نسبتها 27% من حجم االعاقات الكلي 
، تليها االعاقة البصرية البالغة 17% من حجم االعاقات ، موضحا ان تعدد االعاقات يعتبر من 
ان هذه  العز  ابو  واوضح  االعاقات.  وتبلغ نسبتها 20% من مجموع  االعاقات  النسب االعلى بني 
النسب قابلة للزيادة وذلك السباب وعوامل كثيرة منها:تردي الواقع الصحي واخلدمات الفلسطيني 
وعدم تكامل قطاعات اخلدمات في فلسطني »القطاع العام » � القطاع االهالي والقطاع اخلاص ، 
وعدم مجانية اخلدمات وجاهزية املؤسسات ،والفقر املدقع والبطالة للمعاقني واسرهم ،وغياب 
التنفيذ الكامل لبنود قانون حقوق املعاقني ،والتمييز االجتماعي املرتبط باالعاقة ،وغياب الدعم 
الدولي الحتياجات االشخاص املعاقني عامة وفي منطقة جنني خاصة، وغياب استراتيجية عمل 
وظيفة متكاملة تدعم احتياجات وحقوق هذه الشريحة ، مضيفا ان احتياجات املعاقني كباقي 
املواطنني التختلف كثيرا وهي تتضمن احتياجات انسانية ونفسية واجتماعية وصحية وتعليمية 

واقتصادية وسكنية االستقرار والرفاه وقانونية.
دور املجتمع احمللي

ومن خالل جتربة العمل امليدانية مع مختلف اشكال االعاقة يؤكد ابو العز اهمية ومركزية 
دور املجتمع احمللي في تطوير استراتيجية عمل وطنية ترعى حقوق واحتياجات املعاقني اضافة 
لتطوير ثقافة مدنية متحضرة تراعي احتياجات املعاقني وقضاياهم، ومجتمع دميقراطي يضمن 
التشبيك بني مصادر املجتمع احمللي لدعم احتياجات املعاقني مضافا الى ذلك تشجيع املصادر 
الدولية لدعم قضايا االعاقة وانهاء التمييز االجتماعي ضدهم ، واضاف وهي املسارات التي نعمل 
على خلقها وتعزيزها في املجتمع مع كافة الشركاء في هذا املجال الن دور املجتمع هام في دعم 

تطبيق قانون حقوق املعاقني .
اهمية تطبيق القانون

وشدد ابو العز على اهمية تكاثف كافة اجلهود لدعم املطالبة بتطبيق قانون حقوق املعاقني 
املستوى  على  منها  املعاقني  لألشخاص  الفوائد  من  الكثير  يحقق  نظره  وجهة  من  القانون  كون 
الوطنيه  املواثيق  القانون وباقي  الذي ينادي به  الدور  الفردي واالسري واملجتمعي وينسجم مع 
والدوليه الداعيه لتقدير االنسان الفلسطيني بغض النظر عن اعاقته ونسبه وعمره، فالقانون 
ساهم في حتقيق مكانة اجتماعية للمعاقني كباقي املواطنني وساهم في تعريف املعاقني واملجتمع 
واملسؤولية  املعاقني  االشخاص  بحقوق  التأهيل  وخدمات  املعاقني  احتياجات  على  والقائمني 
االجتماعية املناطة باحتياجات هذه الشريحة،واستدرك يقول ان تطبيق القانون سيساهم في 
تشجيع اجلهات الرسميه واالهلية والدولية على اتاحة الفرص للمعاقني للحصول على حقوقهم، 
العاملة في مجال االعاقة والتاهيل من اجل حتقيق رزمة  ويساهم في التشبيك بني املؤسسات 
خدمات متكاملة للمعاقني وفق نصوص القانون، وساهم في تعزيز امكانيات احلكومة الفلسطينية 
في تامني اكبر قدر ممكن من االحتياجات اخلاصة بهم وفق بنود القانون، وهذا غيض من فيض 

مع امنياتنا باهمية وجود مجلس اعلى لشؤون االعاقة ميثل اجلهات الرسمية واالهلية واخلاصة 
ومنظمات االعاقة اخلاصة وكذلك وجود اجلهات الدولية الراعية والداعمة الحتياجات املعاقني 

الفلسطينني من خالل املنح واملشاريع .
املشاكل والعوائق

ورغم تعدد املؤسسات وتنوع البرامج وكثرة االجنازات والتطور الكبير في اداء ودور املؤسسات التي 
تعنى بذوي االحتياجات اخلاصة، يؤكد ابو العز وجود العديد من املشاكل التي تواجهها مؤسسات 
وبرامج االعاقة ومنها غياب الدعم الدولي الحتياجات املعاقني الفلسطينيني خاصة في محافظة 
جنني، وحرمان املؤسسات العاملة في مجال االعاقة من القدرة على تغطية احتياجات املعاقني 
،وازدياد اعداد املعاقني وتضخم احتياجاتهم مبا يفوق امكانيات املؤسسات العاملة في مجال االعاقة 
والتأهيل وخاصة االهلية منها، وتدني مستويات التطبيق لبنود قانون حقوق املعاقني وخاصة 
في بند التشغيل والتأهيل املهني، واستغالل قانون حقوق املعاقني خاصة فيما يتعلق باالعفاءات 
االشخاص  احتياجات  بتلبية  املتعلقة  الفلسطيني  الصعيد  امليزانيات على  وغياب  اجلمركية، 

املعاقني لتطبيق بنود القانون الفلسطيني الذي يتضمن حقوق املعاقني .
مقارنة بني املعاق الفلسطيني ومعاقي العالم

ومع انطالقة االحتفاالت في كل ارجاء العالم وفي فلسطني بيوم املعاق ، فان املقارنة بني واقع 
املعاق الفلسطيني و املعاق في العالم تكشف الكثير من القضايا واملفارقات، وبالنسية لواقع املعاقني 
في الوقت احلاضر يقول ابو العز هو جيد وال بأس به وخاصة في ظل وجود قانون خاص بحقوق 
املعاقني، وكذلك التوسع الكبير في خدمات االعاقة وكذلك تطبيق فلسفة التأهيل املبني على 
املجتمع احمللي، اضافة لوجود منظمات االشخاص املعاقني في كل احملافظات الفلسطينية ،وكذلك 
وجود املصادر الداعمة الحتياجات املعاقني سواء كانت احلكومية اواالهلية او اخلاصة ،وكذلك 
وجود اعداد كبيرة من االختصاصيني املدربني واملؤهلني في مجال االعاقة والتأهيل، اضف لذلك 
حجم الفعاليات من احصائيات ودراسات ومحاضرات وورش عمل ومجالت وطنية تتعلق باالعاقة 
، واضاف وال ننسى املستوى اجليد لعملية التشبيك بني املؤسسات العاملة في مجال االعاقة من 
خالل وجود الشبكات كاللجنة التنسيقية ملؤسسات التاهيل واالعاقة في محافظة جنني ، اال ان 
ذلك ال يعني عدم وجود نقص في الكثير في اخلدمات ومنها تقدمي خدمات متكاملة على شكل 
رزمة خدمات وفق بنود القانون ،وكذلك كون قانون حقوق املعاقني أدبي يتعامل معه الناس على 
انه غير ملزم وخاصة فيما يتعلق بتشغيل االشخاص املعاقني في سن العمل او ممن هم قادرون 
عليه بنسبة ال تقل عن 5% ،وكذلك استغالل بنود القانون بشكل سلبي من قبل بعض االشخاص 
وخاصة فيما يتعلق باالعفاءات احلركية، وكذلك تعرض املعاقني العاملني في املؤسسات للكثير 
من الضغوط واالعباء، يضاف الى ذلك اجلهل العام لدى املعاقني واملجتمع باالجراءات التنظيمية 
ملتطلبات القانون حول حقوق املعاقني التي يجب ربطها باتفاقية حقوق املعاقني الدولية وهي 
مفعلة بشكل ممتاز وتراعي جميع االحتياجات لالشخاص املعاقني وحتت املصادقة عليها من جميع 
منظمات االمم املتحدة ووقعت عليها ثمان وثمانون دولة مبا فيها السلطة الوطنية الفلسطينية، 
وهذا بدوره يساعد كثيرا في فلسطني للوصول الى حلول جيدة تراعي حقوق املعاقني واحتياجاتهم 
اخلاصة من خالل اتفاقية حقوق املعاقني الدولية جنبا الى جنب مع بنود القانون الفلسطيني 
املتعلق  الدولي  الدعم  االشارة لنقطة سلبية اخرى وهي تركيز  املعاقني، ويجب  املتعلق بحقوق 
باالعاقة والتاهيل على مناطق محددة في فلسطني وكذلك يتم تسليمها ملؤسسات محددة ايضا، 
وهذا بدوره يحرم الكثير من املعاقني الحتياجاتهم وفق بنود القانون ويعمل على تعطيل دور 

املؤسسات والبرامج العاملة في مجال التأهيل واالعاقة.
تطبيق بنود القانون

ودعا ابو العز املؤسسات الفلسطينية للعمل والتكاثف لضمان التنفيذ االمثل لبنود قانون حقوق 
املعاق من خالل التركيز على قضايا مصيرية للمعاقني كقضايا العمل والتعليم العالي والزواج 
والرفاه ومواءمة البيئة، اضافة الحتياجاتهم اخلاصة كاالدوات اخلاصة واملواصالت، وتقدمي الدعم 
الكامل لهم من قبل موظف القطاع العام وايالء االهتمام بشكل اكبر بهم لدعم قضاياهم وتطوير 
الدعم القانوني للمعاقني من خالل ايجاد وحدات رسمية مهمتها الدفاع عن حقوق املعاقني وتقدمي 

الشكاوى واملرافعة واحملاسبة واملساءلة القانونية واملناصرة والضغط.
عالقة التشبيك

وقال ابو العز ان النقطة الهامة التي يجب االشارة اليها انه ال تتصدر عالقة التشبيك بني 
قطاعات العمل العام واالهلي واخلاص العضوية في شبكات التنسيق املختلفة ، وهذا ينطبق على 
املنظمات اخلاصة باملعاقني والبنى التحتية العاملة في مجال االعاقة والتأهيل، وكذلك العالقة مع 
منظمات الدعم الدولي لقطاع االعاقة والتاهيل فهي ضعيفة، وهذا ادى بدوره الى ابقاء قضايا 
االعاقة كقضايا فردية بحتة، فقضايا االعاقة لم تصل بعد لتكون جزءا اساسيا من قضايا الشان 
العام، كما انها التاخذ حيزا واسعا في التخطيط االستراتيجي للخدمات وضمن اخلطط اخلمسية 
للحكومات الفلسطينية، وال يتطرق االعالم احمللي والوطني والبصري واملسموع لقضايا االعاقة 
اال ماقل وند، مضيفا ان احتياجات املعاقني ذات تكلفة مالية عالية وان االمكانيات املتواضعة 
ملختلف القطاعات التنسجم مع حجم االعاقة احلقيقي وآثاره املدمرة على الصعيد الفلسطيني 
والتمييز االجتماعي بني فئات االعاقة وايالءه االهتمام بفئات من االعاقة على حساب فئات 
اعاقة اخرى كاالعاقة احلركية مثال ، وكذلك التمييز بني جرىح االنتفاضة من املعاقني واالعاقات 
منذ الوالدة ، والتمييز بني اعاقات انتفاضة االقصى واالنتفاضة االولى عام 1988 ، وغياب الدور 
الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني في مجال حقوق املعاقني واحتياجاتهم وقضاياهم وغياب 

املتابعة لقضايا مصيرية تتعلق باملعاقني كالفصل من العمل وباقي احلقوق االنسانية .

حقائق ومعطيات حول واقع االعاقة في يوم املعاق العاملي

 جمال ابو العز : نسبة االعاقة في مجتمعنا في تزايد ورغم االجنازت 
والتطور نعاني من الكثير من املشاكل والعوائق التي تنعكس على املعاقني

جنني - تقرير: علي سمودي - يتمنى اجلريح املعاق سليمان ابراهيم ذياب عامر )35 عاما( من مخيم 
جنني ان تكون مناسبة احياء يوم املعاق العاملي محطة النصاف املعاق واجلريح الفلسطيني وليست مناسبة 
احتفالية كما يقول للمهرجانات واخلطابات التي ينتهي مفعولها قبل انفضاضها بينما تستمر معاناة هذه 

الشريحة التي يجب ان حتظى مبكانة تليق بتضحياتها وقدراتها وانصافها على كافة الصعد.
وقال سليمان الذي عاش مرارة االصابات املتتالية برصاص االحتالل الذي افقده القدرة على احلركة 
وانضم لصفوف اجلرحى واملعاقني : "ال نريد خطابات ومهرجانات، ورغم شكرنا جلهود كل من يهتم بقضايا 
هذه الشريحة وتقديرنا لالنشطة املتعددة التي تنظم في فلسطني بيوم املعاق ولكن املطلوب جهد اكبر 
وعمل مستمر لتوفير حياة كرمية لنا ودعمنا الننا نرفض ان نتحول حلاالت اجتماعية، او التعامل معنا 

بنظرة استعطاف وشفقة".
واضاف: "اكثر ما يؤملنا عدم تفهم املجتمع واملواطن الفلسطيني حلقيقة حقوق املعاقني واجلرحى".

مناضلون في سبيل احلرية 
في يوم املعاق، بادر سليمان لقرع ابواب املؤسسات والفعاليات لتكون جلانبه وابناء هذه الشريحة وخاصة 
اجلرحى منهم، وقال: "كل منا يشكل حكاية نضال وبطولة دفعت الثمن االشد من حياتها وعمرها ومستقبلها 
النها حملت نفس الرسالة الوطنية وادت واجبها جتاه الشعب والقضية فكان عقابنا االستهداف واالصابة 
برصاص االحتالل الذي يعتبر من االسباب الرئيسية الرتفاع معدالت االعاقة في فلسطني، ومازالت حربه 
املزيد من الضحايا وتسبب االعاقات والتي لم ولن تنل من معنوياتنا، فرغم كل االلم والغنب نحن  توقع 

مناضلون في سبيل احلرية والقضية ويجب ان يكون التعامل معنا على هذه القاعدة رسميا وشعبيا".
جسد سليمان شاهد حي على الرصاصات االربعة التي حكمت عليه باالعاقة، وأضاف: "بداية محطات 
املعاناة في حياتي بدات عندما تعرضت للضرب على رأسي من قبل جنود االحتالل خالل اعتقالي عام 1989 
باالنتفاضة االولى، ومما زاد من صعوبة وضعي تكرار اعتقالي حتى عام 1993، وخالل تلك املرحلة وفي كل 
اعتقال كانوا يتعمدون ضربي على راسي، وايضا خضعت للتعذيب وحرمت من النوم وفي الفترة التي امضيتها 

في السجون االسرائيلية والتي تبلغ حوالي 3 سنوات كانت ادارة السجون تهمل  عالجي."
تأثر سليمان بعد االفراج عنه بسبب ما عايشه خالل تلك احملطات املؤملة، وقال: "نتيجة الضربة التي 
تعرضت لها على رأسي أصبت بفقدان الذاكرة حلوالي ستة شهور وانفصام في الشخصية ومت عالجي حتى 

شفيت بحمد الله ".
وأض��اف:  االقصى،  انتفاضة  بداية  في  يقول  كما  كانت  سليمان  حياة  في  خطورة  االكثر  احملطة  لكن 
"خالل املواجهات اصبت بعيار ناري في قدمي اليسرى بتاريخ 7-11-2000  ومت نقلي الى مستشفى رفيديا 
واجريت لي  3 عمليات في قدمي، وقرر االطباء هناك وضع بالتني خارجي ملدة عام لكن اصبحت قدمي 

تعاني من تقوس في العظم".
التي قلبت حياته  الشفاء كان سليمان على موعد مع احلظة احلاسمة  وبينما كان يبحث عن طريق 
رأسا على عقب، ويتذكر قائال : "خالل هجوم قوات االحتالل على مخيم جنني اصبت بعيار ناري من عيار 
250 في الظهر بتاريخ 27-9-2002  وبسبب خطورة وضعي، نقلت الى مستشفيات رفيديا ورام الله وابو 
ريا، لكن الكارثة وقعت بعد 3 شهور فقد فشلت كل محاوالت العالج واصبت بشلل في قدمي اليمني وبقيت 

مقعدا ملدة عام".
لم يستسلم سليمان لالمر الواقع، وقال: "رفضت حياة االعاقة واجللوس في البيت والبكاء واالستسالم، 
وواصلت البحث عن عالج وبعد العام اصبحت اسيرا على عكازات مت توفيرها من اللجنة الشعبية للخدمات 
في مخيم جنني،" تزوج سليمان وزرق بباكورة ابنائه سجود التي تبلغ من العمر 3 سنوات، واضاف: "فاحلياة 

يجب ان تستمر وشطبت من قاموس حياتي كلمة استسالم او اعاقة او امر واقع".
احتياجات ومعاناة 

يتنقل سليمان يوميا على كرسي متحرك حصل عليه كمكرمة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء 
الدكتور سالم فياض، خفف عنه الكثير ولكن مازال بحاجة للمزيد من العالج، وقال: " انا انتاول ادوية 
للعصب واخرى للمعدة وكل شهر ادفع ثمنها حوالي 200 شيكل النها غير متوفرة لدى عيادة وزارة الصحة 
وهذا يضاعف من االعباء املالية علي خاصة وان الراتب الذي اتقاضاه من السلطة الوطنية يبلغ 1200 

شيكل وهي غير كافية نظرا الحتياجاتي وعالجي والسرتي".
افتتح سليمان مؤخرا كشكا صغيرا في جنني يسعى من خالله لتوفير عمل له ولالعتماد على ذاته لكن 
ما يجنيه ال يغير شيء في ظل ظروف احلياة الصعبة وتعقيداتها، وأوضح: " وذلك كوني جريحا واعاني 
االعاقة لذلك اناشد باسم كافة ذوي االحتياجات اخلاصة املؤسسات املعنية باملعاقني والرئيس محمود عباس 
ورئيس وزرائه الدكتور سالم فياض بتوفير كافة حتياجات املعاقني من ادوية، وتوفير فرص عمل لتوفير 

لقمة عيشهم وحياة كرمية لهم وان يكون هناك تساو بني معاشات املعاقني ".

رغم اعاقته نتيجة اصابته برصاص اسرائيلي تزوج ورزق باألبناء   

سليمان العامر : املطلوب ان يتحول يوم املعاق 
ملناسبة النصافنا ومنحنا كامل حقوقنا

فروق في الرواتب 
واثار سليمان خالل حديثه الى قضية الفروق في الرواتب بني املعاقني، وقال: "هناك متيز بني املعاقني، 
فانا مثال اتقاضى  1200 شيكل شهريا،  بينما املعاق منذ الوالدة يتقاضى 200 شيكل وهذا مرفوض ويسبب 
الكثير من املعاناة لهؤالء االخوة لذلك نحن نطالب بضروة العمل على تساوي املعاشات التي يتقاضاها ذوي 

االحتياجات اخلاصة املعاقني ليكون هناك تساو بني معاق منذ والدته وبني معاق جريح". 
وناشد سليمان الوزارت املعنية باملعاقني تنظيم زيارات تفقدية ملنازلهم لالطالع على اوضاعهم ومشاكلهم 
وايجاد حلول لها، وناشد وسائل االعالم تعزيز دورها في نشر اوجه معاناتهم وصعوباتهم وتوعية املجتمع 

ليكون مساندا وداعما ومساندا لهم لتطبيق كافة بنود قانون حقوق املعاقني .
وجترع سليمان مع عائلته العديد من اشكال املعاناة باستهداف االحتالل السرته، وقال: "اعتقل اخي 
محمد عدة مرات وامضى 16 عاما خلف القضبان، كان اخرها خالل انتفاضة االقصى في معركة مخيم جنني 
عام  2002 وتعرض لتحقيق عسكري في مركز حتقيق جنوب لبنان ومكث هناك ملدة شهرين، واضافة حلكمه 
بالسجن 6 سنوات حرمت والدتي ام خالد من زيارته ملدة 4 سنوات، وانا لم اره طوال اعتقاله، وبني االعتقاالت 
كانت صدمة ومعاناة امي كبيرة فبعد اصابتي واعاقتي اعتقل اخي احمد عدة مرات واصيب باربعة اعيرة 

نارية وحتى اليوم يعاني  من عجز بنسبة  50% وهو متزوج ويعاني من صعوبات احلياة". 

جنني- تقرير علي سمودي- شدد مركز حقوق 
له  تقرير  في  »شمس«  والدميقراطية  اإلن��س��ان 
حول العمل التطوعي، وذلك مبناسبة اليوم العاملي 
االحد اخلامس من  اليوم  الذي يصادف  للتطوع 
كانون األول أن التطوع يلعب دورًا مهمًا في التنمية 
املجتمعية، ولذلك يحظى بأهمية خاصة، وذلك 
لدوره في التنمية، إلى جانب ما يعنيه من قيم 

وروابط اجتماعية إيجابية.
وتكمن أهميته ودوره ليس على صعيد الفرد 
فحسب وإمن���ا ع��ل��ى م��س��ت��وى امل��ج��ت��م��ع ك��ك��ل وم��ا 
يعنيه من رفع للمستوى االقتصادي واالجتماعي، 
احمل��روم��ة،  للفئات  املعيشية  األح����وال  وحت��س��ني 
فهو  وبالتالي  اإلنسانية،  القيم  على  ومحافظته 
واستثمار  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��ك��اف��ل  مل��ب��دأ  جتسيد 

حقيقي ألوقات الفراغ.
في  التطوعي  والعمل  الشباب  وح��دة  وقالت 
العمل  أن  التقرير  أع���دت  ال��ت��ي  »ش��م��س«  م��رك��ز 
في  النهوض  وسائل  من  وسيلة  يعتبر  التطوعي 
املجتمعات، وهو بهذا املعنى أداة من أدوات التنمية، 
وهو شكل من أشكال املشاركة على اختالفها، وإذا 
كان يعتقد أن العمل التطوعي نشأ وتطور في ظل 
غياب الدولة في بعض املجتمعات،إال أنه ذو أهمية 
وجود  من  الرغم  احلاضر،على  العصر  في  كبيرة 
الدولة، التي أصبحت بحاجة إلى تضافر اجلهود 
واملساعدة سيما في ظل األوضاع غير الطبيعية 
التي متر بها الدول واملجتمعات من حني إلى آخر. 
من هنا يعتقد البعض خطًأ أن العمل التطوعي 
فعلى  امل��دن��ي،  املجتمع  وج��ود مؤسسات  مع  وج��د 
الرغم من ان تلك املؤسسات عملت على مأسسة 
العمل التطوعي،إال أن العمل التطوعي أسبق من 
البشرية  النفس  املؤسسات،فهو متأصل في  تلك 
،وهو من جوانب اخلير باإلنسان،بل أنه يعبر عن 

دوافع إنسانية وعاطفية.
ولفتت الى أن اشكال العمل التطوعي تختلف 
باختالف املواقف التي تفرضها الظروف من حيث 
ق��اه��رة، ويتحدد شكل  أو  أو ط��ارئ��ة  أن��ه��ا ع��ادي��ة 
الى  استنادًا  املواقف  أو  الظروف  لهذه  االستجابة 

القيمة األخالقية أو اإلنس��انية.
وأضافت: أما الشكل اآلخر من أشكال األعمال 
أو  دينية  قناعات  من  إم��ا  نابع  فهو  التطوعية، 
إلى  تقربًا  ذلك  باعتبار  أو شخصية،  اجتماعية 
الله أو أنه قيمة اجتماعية إنسانية، وهذا الشكل 
أي أوضاع  التطوعي ال تفرضه  العمل  من أشكال 
أو قناعة لدى  إمي��ان  ما هو  آنية بقدر  أو  طارئة 
أي زمان ومكان دون  الفرد ميارسه ويقوم به في 
فعال  يكون  بذلك  وه��و  ط���ارئ،  ل��وج��ود  االنتظار 
باعتباره  أو  دنيويا،  أو  دينيا  أكان  سواء  إميانيا 

ثقافة مجتمعية.
التطوعي  العمل  ثقافة  تعميم  ان  ال��ى  واش��ار 
ليست مسؤولية جهة بعينها، وإمنا هي مسؤولية 
ومؤثرًا  فاعاًل  دورًا  املؤسسات  بها  تلعب  وطنية 
على  االجتماعية  التنشئة  م��ؤس��س��ات  سيما  ال 
اختالفها،إلى جانب املؤسسات األهلية واحلكومية 
التطوعي،  بالعمل  تعنى  التي  املؤسسات  خاصة 
بد  فال  وبالتالي  وتطويره،  له  االعتبار  وبإعادة 
من الوصول إلى بلورة مشروع قانون ينظم العمل 
وج��ود  ع��دم  ع��ن  ع��وض��ًا  ف��ي فلسطني  التطوعي 
قوانني مساوية وموازية للخدمة االجتماعية أو 
الوطنية. وكمقدمة لذلك يجب البدء بترسيخ 
م��ب��دأ ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي م��ن امل��درس��ة أواًل م���رورًا 
وط��رق  ب��أش��ك��ال  واجل��ام��ع��ات  وال��ك��ل��ي��ات  باملعاهد 
مختلفة وذلك من أجل تقوية روح العمل التطوعي 

في املجتمع.
الفلسطيني  امل��ج��ت��م��ع  أن  »ش��م��س«  وأوض����ح 
يعتبر من املجتمعات اإلنسانية التي يتأصل بها 
العمل التطوعي،والذي كان يأخذ أشكااًل متعددة 
لعل أبرزها ما كان يعرف في السابق ) بالعونة( 

في تقرير اصدره مبناسبة اليوم العاملي للتطوع

 »شمس« يؤكد أن العمل التطوعي أحد أهم مرتكزات 
التنمية ويدعو لتفعيله وإعادة اإلعتبار اليه

أن اصطلح على  إلى  أو )باملساعدة(  أو )باملعونة( 
كانت  وق��د  التطوعي،  بالعمل  حديثًا  التسمية 
أش��ك��ااًل  ي��أخ��ذ  التطوعي  العمل  والح��ق��ًا  ال��ع��ون��ة 
مختلفة في املجتمع الفلسطيني، وقد جتلى ذلك 
ف��ي موسم احل��راث��ة وال��زراع��ة واحل��ص��اد، تنظيف 
بناء  في  املساعدة  أو  الزيتون،  قطف  احملاصيل، 
أو  السفر  ل��دواع��ي  إم��ا  الغياب  حالة  ف��ي  البيت، 
أوق��ات  ف��ي  أو  امل��الح��ق��ة  أو  السجن  أو  العسكرية 
الشدة مثل املوت أو الكوارث الطبيعية أو حاالت 

اخلسائر املادية.
ل��م يقتصر العمل  إل��ى ج��ان��ب ذل��ك  واض����اف: 
التطوعي على هذه القضايا فقط بل شمل أيضًا 
األفراح واألعراس التي كانت متتد إلى أيام عدة، 
من هنا ميكن القول أن العمل التطوعي في املجتمع 
الفلسطيني أخذ أشكاال وأبعادا وطبيعة مختلفة 

حسب اللحظة التاريخية.
ت��ق��ري��ره��ا أن بعض  ال���وح���دة ف���ي  واوض���ح���ت 
مفهوم  تغيير  على  عملت  الشبابية  امل��ؤس��س��ات 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، ف��ب��ع��ض امل��ؤس��س��ات اع��ت��ب��رت 
املؤسسات  أو  اجلهات  أي��دي  في  فقط  أداة  نفسها 
املانحة، فكان همها الوحيد هو اجناز هذا املشروع 
العمل  مفهوم  في  املؤسسات  غيرت  فقد  ذاك  أو 
ذاتية  تكون ألسباب  أن  التطوعي ألسباب ميكن 

أو ألسباب خارجية .
واش�����ارت ال���ى أن ه��ن��اك س���ؤال اس��اس��ي م��ف��اده 
العمل  تشجيع  م��ع  شبابية  كمؤسسات  نحن  ه��ل 
التطوعي واملتطوعني؟ وهل نحن مؤمنني مبوضوع 
رأي  في  فهناك  نعم  اإلجابة  كانت  وإذا  التطوع؟ 
العديد عدد من اإلشكاليات التي تواجه املؤسسات 

الشبابية اجتاه العمل التطوعي.
واضافت أن مشاكل املتطوعني تتمحور في قلة 
الوعي بأهمية العمل التطوعي، قلة املوارد املالية، 
قلة التجهيزات، عدم التفرغ الكامل، طغيان بعض 
األعمال وتفضيلها على العمل التطوعي والفئوية 
واملناطقية والفصائلية واحلزبية، االهتمام باألنا 
والتهرب  االس��ت��م��رار  ن��ح��ن، ع��دم  إن  على ح��س��اب 

والتلكؤ وعدم اإلنتاجية.
واكدت انه الستدامة التطوع ال بد من وجود 
بيئة صحية داخل املؤسسات، حيث يجب توافر 
بيئة عمل مالئمة مريحة مزودة بعناصر املكاتب 
املريحة واحلديثة من أجهزة مكتبية وجو إداري 
الواحد تساعد  العمل  وانسجام بني فريق  منظم 
على تضافر اجلهود والتعاون املثمر الذي يعني على 
دقيقة  ومعلومات  بيانات  على  مبنيا  التخطيط 
الكمبيوتر  خالل  من  بسهولة  معها  العامل  ميكن 

وحتليلها يساعد على اتخاذ قرارات بناءة .
وأضافت: كما ال بد من وجود تنظيم إداري جيد 

اذ أن تطبيق وظائف اإلدارة من تنظيم وتخطيط 
مثمر  اجتماعي  عمل  إلى  ي��ؤدي  ورقابة  وتوجيه 
يوائم بني اإلمكانيات املتاحة واخلطط واألهداف 
استثمار  ينتج عنه  اإلداري  التنظيم  و  املرسومة 

أمثل للموارد املالية.
التطوعي  ال��ع��م��ل  أن  ع��ل��ى  ال���وح���دة  وش����ددت 
االجتماعية  التنمية  مرتكزات  أه��م  من  يعتبر 
واالقتصادية، بل أنه أحد أهم مرتكزات التنمية 
مبفهومها الشامل، فمن خالل العمل التطوعي،تتم 
املساهمة في النشاطات االجتماعية واالقتصادية 
وامل��ج��ت��م��ع��ة، وال���ت���ي ت��ك��ون ع��ل��ى ش��ك��ل ال��ت��ك��اف��ل 
واملساعدة  احمللي،  املجتمع  وتنمية  االجتماعي، 
إلى  الطبيعية، هذا  والكوارث  الطوارئ  أوقات  في 
جانب أنه استثمار وتفعيل للطاقات الكامنة في 
أفراد املجتمع على اختالف أعمارهم وخلفياتهم، 
وه���و إل���ى ج��ان��ب ذل���ك أح���د أه���م أش��ك��ال ال��ت��ع��اون 
والتفاعل والتعاضد بني أفراد املجتمع، مبعنى آخر 
هو طريق من طرق التواصل االجتماعي والثقافي 
أنه  رسالة صريحة مفادها  أيضًا  الناس،وهو  بني 

قيمة اجتماعية ايجابية.
ال��ت��ط��وع��ي بأهمية  ال��ع��م��ل  وق��ال��ت: »ي��ح��ظ��ى 
إل��ى جانب ما  ل���دوره ف��ي املجتمع  خ��اص��ة، وذل��ك 
يعنيه من قيم وروابط اجتماعية إيجابية، وتكمن 
فحسب  ال��ف��رد  صعيد  على  ليس  ودوره  أهميته 
من  يعنيه  وم��ا  ككل  املجتمع  مستوى  على  وإمن��ا 
وحتسني  واالجتماعي،  االقتصادي  للمستوى  رفع 
ومحافظته  احملرومة،  للفئات  املعيشية  األح��وال 
جتسيد  املعنى  بهذا  وه��و  اإلنسانية،  القيم  على 
ملبدأ التكافل االجتماعي، واستثمار حقيقي ألوقات 
فعل  هو  التطوعي  فالعمل  الشباب،  لدى  الفراغ 
ذاتي حر يقوم به اإلنسان بدافع االنتماء والواجب 

والغيرة واإلحساس باملسؤولية«.
واعتبرت أن العمل التطوعي وسيلة من وسائل 
النهوض في املجتمعات وهو أداة من أدوات التنمية 
املجتمعية. وشكل من أشكال املشاركة على اختالفها، 
وإذا كان يعتقد أن العمل التطوعي نشأ وتطور في 
املجتمعات،فإن ذلك  الدولة في بعض  ظل غياب 
الدولة  وج��ود  س��واء في ظل  أهميته  ال يقلل من 
من عدمها،فالدولة وعلى الرغم من حجم جهازها 
أنها بحاجة إلى تضافر اجلهود  اإلداري الكبير،إال 
واملساعدة سيما في ظل األوضاع غير الطبيعية 
التي متر بها الدول واملجتمعات من حني إلى آخر.

واكدت على أن تفعيل وتعزيز العمل التطوعي 
في املجتمع يتطلب في املقام األول ضرورة إحداث 
تغيير في الوعي املجتمعي من أجل تفعيل وتطوير 
ونشر ثقافة العمل التطوعي بني الشباب،ويكون 
ذل���ك م��ن خ���الل اس��ت��خ��دام ك��اف��ة وس��ائ��ل إح���داث 

التغيير والتي قد تكون على شكل برامج تنمية 
املختلفة،  اإلع��الم  وسائل  خالل  ومن  اجتماعية، 
ودوائر العالقات العامة واملطبوعات واستطالعات 
للمؤسسات  التنفيذي  امل��ي��دان��ي  ال���رأي،واجل���ه���از 

واملراكز واجلامعات والوزارات.
وشددت على ان املتطوع يجب أن يتمتع بعدد 
في  جيدة  معاملة  في  باحلق  تتمثل  احلقوق  من 
املؤسسة وفي أي من الفروع التابعة لها أو الشريكة 
لها، وحقه في تكليفه في مهمة مناسبة وواضحة. 
حقه في حضور االجتماعات وإبداء الرأي واحلصول 
على النصح والتوجيه واإلرشاد، احلق في معرفة 
املؤسسة التي يتطوع فيها واالطالع على برامجها 
املناسب  التدريب  وأنشطتها وسياستها. احلق في 
على  احلصول  في  واحل��ق  املطلوب  بالعمل  للقيام 
شهادة من املؤسسة بعد االنتهاء من فترة التطوع.

انه  تقريرها  نهاية  ف��ي  ال��وح��دة  واق��ت��رح��ت 
املؤسسات  في  التطوعي  الوضع  إص��الح  أجل  من 
استثارة  على  العمل  فيجب  األهلية  واملنظمات 
املواطنني عن طريق اإلعالم ورجال الدين والكتب، 
ومواقع اإلنترنت بضرورة التطوع ودوره في حياتنا 
أي  ف��ي  األول���ى  للتطوع  خطتني  وض��ع  اليومية، 
اخليرية،واالجتماعية،  مؤسساتنا  من  مؤسسة 
العاملة  املؤسسات  جلميع  عامة  خطة  واألخ���رى 
امل��واص��ف��ات  ال���ب���الد، تتضمن ه���ذه اخل��ط��ط  ف��ي 
املطلوبة، واملواقع املطلوبة، وتتضمن أيضًا تدريب 
املتطوعني، تشجيع املتطوعني وحتفيزهم، بوضع 
على  االع��ت��م��اد  وع���دم  التطوعي  للعمل  ح��واف��ز 
لكن  اخل��ي��ر،  إل��ى  ال��ن��اس  وح��ب  احلسنة،  النيات 

احلوافز أيضًا لها دور في ذلك.
املختلفة  اإلع��الم  وسائل  مطالبة  ال��ى  اضافة 
ب����دور أك��ث��ر ت��أث��ي��رًا ف��ي ت��ع��ري��ف أف����راد املجتمع 
املجتمع  حاجة  وم��دى  التطوعي  العمل  مباهية 
عملية  ف��ي  ودوره  بأهميته  وت��ب��ص��ي��ره��م  إل��ي��ه 
ه��ذا  ف��ي  ال��ع��ام��ل��ني  دور  إب����راز  وك��ذل��ك  التنمية، 
املجال بطريقة تكسبهم االحترام الذاتي واحترام 
اآلخرين، تدعيم جهود الباحثني إلجراء املزيد 
العمل  ح���ول  العلمية  وال��ب��ح��وث  ال���دراس���ات  م��ن 
العمل  واق���ع  ف��ي حتسني  ال��ت��ط��وع��ي؛ مم��ا يسهم 
التطوعي بشكل  والعمل  االجتماعي بشكل عام، 
املعاجلة  ف��ي  التطوعي  العمل  خ��اص،اس��ت��خ��دام 
املتعاطني  والسلوكية لبعض  النفسية والصحية 
املنحرفني  أو  العاطلني  أو  واملدمنني  للمخدرات 
احلديثة  التكنولوجيا  اس��ت��خ��دام  اج��ت��م��اع��ي��ًا، 
لتنسيق العمل التطوعي بني اجلهات احلكومية 
وإعطاء  االجتماعية  لتقدمي اخلدمات  واألهلية 
بيانات دقيقة عن حجم واجتاهات وحاجات العمل 

التطوعي األهم للمجتمع.
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ف��ي لعبة "ال��ل��ف��اف��ة" ال��ت��ي غ��رس��ت في 
في  احل��ق  جمعية  احتضنتها  حديقة 
احل���ي���اة، ي��ل��ع��ب م���ع أرب���ع���ة م���ن أط��ف��ال 
التوحد، ساكن املالمح ال يتحدث، ولكنه 
ما أن استمع للمدرب املشرف ينادي اسمه 
حتى أخذ يطلق ضحكات وقهقهات من 
داخل لعبته، علمنا من خاللها أنه يعلم 

بأن احلديث يدور حوله.
انتشلتهم  الذين  التالميذ  أحد  انه   
م��ن مستنقع  احل��ي��اة  ف��ي  احل��ق  جمعية 
بقصد  بحقهم  مي���ارس  ال���ذي  اإله���م���ال 
من  كثير  ف��ي  قصد  غير  وع��ن   ، أحيانا 
الالإرادية  حياته  رافقت  فقد  األحيان، 
ف��ي ك��ث��ي��ر م��ن أف��ع��ال��ه ون��ش��اط��ه ال��زائ��د 
جتعله  التي  املهدئة  ب��األدوي��ة  وإغ��داق��ه 

نائما في معظم وقته.
الالإرادية  واحلركات  النسبي  الهدوء   
األطفال  وكافة  الطفل  ل��دى  كانت  التي 
للتعرف  جذبتنا  اجلمعية  س��اح��ة  ف��ي 
بينهم  السائدة  الصفة  تلك  سبب  على 
والتي حتدث فيها مسؤول قسم التوحد 
بجمعية احلق في احلياة إيهاب فياض، 
الطلبة  م���ن  م��ج��م��وع��ة  ان  ال���ى  م��ش��ي��را 
على عقب  رأسا  انقلبت حياتهم  الذين 
في اجلمعية، ومت تخفيف العالج املهدئ 
وأصبحوا يتعاملون مع من حوله بهدوء 

بعض الشيء.
اجلعيثني  كمال  الطبيب  األخصائي 
ق���ال أن ال��ت��وح��د ع��ب��ارة ع��ن اض��ط��راب 
ع��ص��ب��ي ت���ط���وري ي��ن��ت��ج ع���ن خ��ل��ل في 
وظائف الدماغ، موضحا أنه يظهر كإعاقة 
تطورية أو منائية عند الطفل مع سنواته 

الثالث األولى.
ه��ؤالء  مي��ي��ز  م��ا  أن  اجلعيثني  وأك���د 
انعدام  العاديني  األطفال عن األشخاص 
قدرتهم على التواصل اللفظي أو احلركي 
،إضافة حلركة معينة كهز الرأس بصورة 
على  مقدرتهم  ،وع��دم  ملل  دون  متكررة 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي،الف��ت��ا إل���ى أنهم 
األحيان  بعض  وف��ي  كالصم  يتصرفون 

يضحكون ويقهقهون دون مناسبة.
عن  حتدثت  النظريات  م��ن  العديد 
أسباب مرض التوحد والتي خرجت بأهم 
والتسمم  )ج��ي��ن��ات(،  ك��ال��وراث��ة  أسبابه 
الرصاص(،   ، )الزئبق  الثقيلة  باملعادن 
نفاذ  إلى  باإلضافة  التطعيم  وتأثيرات 
األمعاء للكازئني واجللوتني كسبب ملرض 
التوحد ، ويقول: يرجع ذلك إلى أسباب 
ال��ذي  اجل���ني  ي��ح��دد  ل��م  لكنه  جينية، 
يرتبط بهذه اإلعاقة بشكل مباشر، كما أن 
بعض األطفال الذين يعانون من التوحد 
الكازئني  مادة  من  حساسية  من  يعانون 
األبقار  وحليب  لنب  في  م��وج��ودة  )وه��ى 
وامل���اع���ز( وك��ذل��ك اجل��ل��وت��ني وه���ى م��ادة 
والشعير  القمح  في  موجودة  بروتينية 

"التوحد" .. من املجهول إلى عالم احلق في احلياة

والشوفان .
  في قاعة جمعت العديد من أطفال 
التوحد الذين اندمجوا مع مدرستهم وكان 
من بينهم طفلة مت دمجها في اجلمعية 
في  تعيش  السعودية  في  كانت  أن  بعد 

مركز إيواء كامل.
وك���ان���ت ق���د اخ���ت���زن���ت ك���اف���ة م��ع��ان��ي 
الشراسة لديها فلم تقبل بها أي مدرسة 
في السعودية ومت التعامل معها ببرنامج 
إي��واء كامل، كما أن عنفها اجلسدي ضد 
نفسها جعل اجلميع يحذر من دمجها فقد 

كانت تقوم بَعّض  يديها 
اجلمعية  ف��ي  استيعابها  مت  أن  وبعد 
حتسن وضعها وأصبحت تتقبل اآلخرين 

وأن تتأقلم معهم.
 وح��ي��ن��م��ا مت ال��ت��ط��رق م���ع ال��دك��ت��ور 
اجلعيثني الى األسباب التي جتعل مرضى 
ال��ت��وح��د ي��ت��ص��رف��ون ع��ل��ى ه����ذا ال��ن��ح��و 
ق����ال: األع������راض م��ش��ت��رك��ة جن��ده��ا بني 
م��دم��ن��ي امل���خ���درات وأط���ف���ال ال��ت��وح��د ، 
وع��دم  قلتها  أو  ال��زائ��دة  احل��رك��ة  فهناك 
الغريبة  والسلوكيات  واخلمول  التركيز 
لزيادة نسبة الكهرباء في اجلسم أو قلتها 
لديهم ، مشيرا إلى وجود مشكالت حسية 
لألحاسيس  امل��ع��ت��ادة  غير  كاالستجابة 
اجلسدية، مثل أن يكون حساسًا أكثر من 
املعتاد للمس، أو أقل حساسية من املعتاد 

لأللم أو النظر أو السمع أو الشم.
ولفت إلى أنهم ال يحبون العناق كما وأن 

احلركة  في  ومفرطون  متحفظ  أسلوبهم 
ويطيلون البقاء في اللعب االنفرادي.

ونفى اجلعيثني إرجاع سبب اضطراب 
والعوامل  اخلارجية  البيئة  إلى  التوحد 
العلماء،  بعض  يتحدث  كما  ال��وراث��ي��ة، 
وق��ال:ب��ع��ض ال��ن��ظ��ري��ات ف��رض��ت أن من 
أسباب اضطراب التوحد التهابات احلمل 
الفرضيات  تلك  لكن  السحايا  التهاب  أو 
ألغيت لعدم صحتها ، الفتا إلى أن اخللل 
ل���دى م��رض��ى ال��ت��وح��د ي��ك��ون ف��ي الفلق 

الصدغي للمخ املسؤول عن السلوكيات .
وبني أن ردة الفعل تكون لدى مصابي 
التوحد تكون إما قوية أو يقابلون احلدث 
بالالمباالة، موضحا أن 30 % منهم لديه 
عبقرية وذكاء في مجال معني، بينما في 
املقابل هناك نسبة كبيرة منهم يعانون 

من تخلف عقلي في الوقت ذاته.
أخذ الطبيب يروي لنا ما كان يفعله 
س���ن���وات، يستطيع  ث����الث  ب��ع��م��ر  ط��ف��ل 
ال��ت��ح��ك��م ب��ال��ه��ات��ف اخل��ل��ي��وي ب��اإلض��اف��ة 
األرق��ام  على  والتعرف  احلساب  إلجادته 

على الرغم من إصابته بهذا املرض.
ولفت اجلعيثني الى أن طفل التوحد 
قبل تشخيص حالته يتم اخضاع ذويه 
إلى اختبار من  25 سؤاال لالستفسار عن 
حالة  حت��دد  عليه  وب��ن��اء  أبنائهم  وض��ع 
ال��ع��الج  ب��ط��رق  ال��ط��ف��ل،  وف��ي��م��ا يتعلق 
الضطراب التوحد أوضح ضرورة التدخل 
املبكر لتحسني مستوى التحصيل اللفظي 

وال��ك��الم��ي ب��واس��ط��ة ب���رام���ج خ��اص��ة من 
النطق  معاجلة  كبرامج  أخصائيني  قبل 

والسمع.
وأض���اف: كما الب��د من ع��الج السلوك 
ال��س��ل��ب��ي وال��ن��م��ط��ي ب��واس��ط��ة ال��ت��دري��ب 
مقبول  ملستوى  السلوك  حتسني  بوسائل 
الطبية إلزال���ة  امل��ع��اجل��ة  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
املعادن الثقيلة من جسم الطفل التوحدي 
ويتم  مرتفعة  دمه  في  نسبتها  كانت  إن 
أط���ب���اء متخصصني  أي�����دي  ع��ل��ى  ذل����ك 
ب��ح��اج��ة لهذه  ال��ط��ف��ل  ك���ان  إن  ي���ق���ررون 

املعاجلة .
وحول إذا ما كانت هناك طرق للعالج 
باألدوية لفت اجلعيثني إلى وجود عدد 
م��ن األدوي����ة ل��ه��ا ت��أث��ي��ر ف��ع��ال ف��ي ع��الج 
التوحد  م��ن  يعانى  ال��ذي  الطفل  سلوك 
ومن النشاط الزائد والقلق ونقص القدرة 
أدوية  ويعطون  واالندفاع،  التركيز  على 
متنوعة كالكلوميبرامني والفلوفوكسامني 
أدوية  إعطائهم  يتم  كما  والفلوكستني، 
مضادة لالضطرابات العقلية التي تساعد 
على التقليل من فرط النشاط والسلوك 
ال��ع��دوان��ي وال��س��ل��وك االن��س��ح��اب��ي وع��دم 
والريسبيريدون  ك��ال��ك��وزاب��ني  امل��واج��ه��ة 
عن  ناهيك  والكويتيابني،  واألوالنزابني 
واملعادن  والفيتامينات  احملفزة  األدوي��ة 
ونوه إلى أن ال يتم إعطاء أي من العالجات 
وذل��ك  للحالة  التشخيص  قبل  التالية 

الختالف احلالة من طفل آلخر.


