 -01صعاؾت عُاصًت لخالت َفل مهاب بايُغاب َُف الخىخض.
ؤ .ص اؾماعُلي ًامىت  -ص .مدىض ؾمير حامعت اإلاؿُلت  -ؤ .اؾماعُلي ًاؾين عبض الغػاق حامعت كؿىُُىت 02
ملخو:
جٓهغ ؤٖغاى ايُغاب َُ ٠الخىخض مىظ اإلاُالص وحؿخمغ جباٖا ختى الكهغ الشالزىن ج٣غٍبا ،ؤًً ج٩ىن
الاؾخجاباث البهغٍت والؿمُٗت ٚحر ٖاصًت ،م٘ نٗىباث في ٞهم اللٛت اإلاىُى٢ت التي جإحي مخإزغة ،وختى في خاْ ٫هىعَا
جدؿم باإلاهاصؤة وج٨غاع اإلا٣اَ٘ الهىجُت ،وٖضم اج٣ان اؾخٗما ٫الًماثغ و٢ىاٖض الىدى ويٖٗ ٠لى مؿخىي الخىاو٫
اإلاجغصَ ،ىا ٥بهٟت ٖامت ازخالٖ ٫لى مؿخىي الاؾخٗما ٫الاظخماعي للٛت لُٟٓا وظؿضًاَ ،ظا ما ًٓهغ ؤًًا ٖلى
مؿخىي الخىانل م٘ آلازغ ،وال٣ضعة ٖلى جشبُذ الىٓغ والخىانل البهغي ،خُض جٓهغ ؾلى٧اث وٖاصاث ٚحر َبُُٗت ٖلى
مؿخىي الٗال٢اث الاظخماُٖت وؤوكُت اللٗب ،م٘ م٣اومت الخٛحر والغٚبت في الغوجحن ،في وظىص ٢ضعاث يُٟٗت مً الخ٨ٟحر
اإلاجغص ،و٢ضعاث ٖ٣لُت جتراوح بحن الٗاصًت والخسل ٠الٗ٣لي.
في َظٍ الىع٢ت البدشُت جىاولىا صعاؾت ُٖاصًت لحالت لُٟل مهاب بايُغاب َُ ٠الخىخض ،مىظ اإلا٣ابلت ألاولى
زم الدصخُو الظي ًخم مً َغ ٝمجمىٖت مخٗضصة الازخهاناث ،ؤؾخٗملىا ٞيها ازخباع  CARSلخُُ٣م قضة ؤلانابت ،زم
بغهامج  TEACCHللخٟ٨ل.
اليلماث اإلافخاخُت :ايُغاب َُ ٠الخىخض ،الخٟ٨ل الىٟسخي ،الُٟىلت.
جمهُض:
ًمشل ايُغاب َُ ٠الخىخض ؤخض الايُغاباث الىماثُت ألا٦ثر حُٗ٣ضا مً خُض ألاؾباب وَغ ١الخٟ٨ل به،
والخىاو ٫ؤلا٧لُيُ٩ي له ًىو ٖلى ؤهه ايُغاب هماجي ٖهبي هاجج ًٖ زلل في الجهاػ الٗهبي ٖاصة ما ًٓهغ زال ٫الشالر
ؾىىاث ألاولى مً خُاة الُٟل ،واخخما ٫بنابت ألاوالص به َى ؤعبٗت ؤيٗا ٝاخخما ٫بنابت البىاث ،جخجلى مٓاَغٍ في
ازخالالث حكمل زالر هىاحي ؤؾاؾُت مً الىمى والؿلى ٥ؤلاوؿاوي هي :الًٗ ٠الىىعي في الخٟاٖل الاظخماعي ،العجؼ في
الخىانل واليكاٍ الخسُلي ،الاؾخٗماالث الىمُُت للؿلى ٥والاَخمام.
و٢ض ؤظغٍذ ٖلى اإلاهابحن بهظا الايُغاب ال٨شحر مً البدىر والضعاؾاث ،بال ؤن الٗلماء لم ًخم٨ىىا بٗض مً
جدضًض ألاؾباب الض٣ُ٢ت اإلااصًت بلُه ،بط جسخل ٠الىٓغٍاث في بُٖاء ألاؾباب التي جتراوح بحن ؤؾباب بُىلىظُت ،وعازُت
وظُيُت ،وؤزغي هٟؿُت وجغبىٍت) ،لىعا قغٍبمانٞ (124-90 ،2010 ،ةطا ٢لىا بإن ؤؾباب َظا الايُغاب ماػالذ ٚحر
ًُ٣يُت لحض آلانٞ ،ان ألامغ ٦ظل ٪باليؿبت للٗالط ،بط لِـ َىالٖ ٪الط قافي بٗض ،وم٘ طل٣ٞ ٪ض اظتهض الباخشىن في بىاء
بغامج جٟ٨ل وجضزالث َبُت وؤزغي حٗلُمُت مً ؤظل الخس ٠ُٟمً خضة ال٣هىع الظي ًىٗ٨ـ ٖلى ؾلى٧اث َاالء
ألاَٟا.٫
في َظٍ الىع٢ت البدشُت ؾى ٝه٣ىم بٗغى خالت َٟل جىخضي مً خُض الخاعٍش اإلاغضخي ،ألاٖغاى والايُغاباث
اإلاهاخبت وهمِ الٗال٢ت م٘ ألاؾغة واإلادُِ ،زم  ٠ُ٦ه٣ىم ببىاء حصخُو مالثم؟ وما هي َغ ١الخٟ٨ل بهاالء ألاَٟا٫؟
 1ـ هٓغة جاعٍست خىٌ ايُغاب َُف الخىخض :TSA
ٌٗخبر الُبِب الىٟسخي واهغ  Leo Kannerؤو ٫مً ون ٠ؤٖغاى الخىخض لضي ألاَٟا ،٫والتي ؾماَا بإٖغاى
الخىانل الاهٟٗالي والظاجُت ،و٢ض اهُل ٤مً ون ٠مجمىٖت جخ٩ىن مً ؤخض ٖكغ )َٟ (11ال مدكابهحن ُٞما بُنهم،
ول٨نهم ًسخلٟىن ًٖ ٚحرَم مً ألاَٟا ،٫لظا ٢ضم ج٣غٍغٍ ألاو ٫واإلاٟهل ًٖ ٧ل َٟل مً َاالء ألاَٟا ،٫ؤًً ؤوضح
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بك٩ل عاج٘ إلاداث ًٖ الايُغاب الظي ًٓهغ لضيهم ،والٗغى ألاؾاسخي لضي َاالء ألاَٟا٦ ٫ما ونٟهم واهغ َى ٖؼلتهم
الكضًضة ،وجىخضَم م٘ ؤهٟؿهم ،وٍخضح طل ٪في عجؼَم ًٖ ب٢امت ٖال٢اث اظخماُٖت َبُُٗت م٘ آلازغًٍ ؤو البِئت
اإلادُُت بهمَ ،ظٍ الؿمت هي ما صٗٞذ به بلى بَال ١مهُلح الخىخض  Autismeلىن ٠جل ٪الحالت التي جخمحز بالخمى٘٢
خى ٫الظاث ،و٢ض جم جبجي َظا اإلاهُلح في ٖام  ،1943م٘ الدكضًض ٖلى ؤن الؿلى ٥الخىخضي ًىمى زال ٫اإلاغاخل اإلاب٨غة
مً الىمى (Bernadette. R, 2003, 7-8) ،ومىظ طل ٪الى٢ذ جىالذ ألابدار الخانت بهظا الايُغاب ،مً زال ٫اؾخٗما٫
مهُلحاث مسخلٟت مشل الخىخض ،ؤلاظتراعٍت ،الظاجىٍت وؤزحرا اإلاهُلح الجضًض ايُغاب َُ ٠الخىخض.
 2ـ حعغٍف ايُغاب َُف الخىخض:
ايُغاب َُ ٠الخىخض َى ؤخض ؤهىإ ؤلاٖا٢اث الىماثُت التي جهِب ألاَٟا ،٫ومً ؤ٦ثر الايُغاباث نٗىبت
باليؿبت للُٟل وؤؾغجهًٓ ،هغ زال ٫الؿىىاث الشالر ألاولى مً ٖمغ الُٟلٖ ٤ٌُٗ ،ملُاث الاجها ٫والخٗلم والخٟاٖل
الاظخماعي ،وٍخمحز ب٣هىع في الىمى الاظخماعي وؤلاصعا٧ي وال٨المي لضي الُٟل) .ؾلُم الىجاع(6 ،2006،
ًخدضص مً زال ٫الابخٗاص ًٖ اإلاؿخىي الؿىي لشالر مىاحي مً الؿلى ٥هي الخٟاٖالث الاظخماُٖت ،الخىانل
والاَخمام باليكاَاث اإلاًٟلتَ ،ظٍ الخهاثو جٓهغ نٗىباث في الخ ٠ُ٨م٘ الحُاة ألاؾغٍت والاظخماُٖت ،ومٗاهاة لضي
ألاشخام اإلادُُحن بالُٟل(Dominique. Y, 2014, 3) .
وَى بٖا٢ت ٖهبُت خُىٍت للخُىع جاصي بلى بخضار ازخالٞاث ؤو ٞغو ١في َغٍ٣ت مٗالجت اإلاٗلىماث ،خُض جازغ
َظٍ الٟغوٖ ١لى ٢ضعة الٟغص في ٞهم واؾخسضام اللٛت للخٟاٖل والخىانل م٘ آلازغ ،وٞهم الاعجباٍ بُغٍ٣ت َبُُٗت م٘
الىاؽ وألاقُاء وألاخضار والبِئت ،وٞهم اإلاشحراث الحؿُت والاؾخجاباث لها مشل ألالم والؿم٘ والظو ،١باإلياٞت بلى
الخٗلم والخ٨ٟحر) .ؤؾامت مدمض وآزغون(573 ،2007 ،
ؤما الجمُٗت البرًُاهُت ألَٟا ٫الخىخض ٞتري بإن َظا الايُغاب ٌكخمل ٖلى اإلآاَغ الخالُت:
 oايُغاب في مٗض ٫الىمى وؾغٖخه؛
 oايُغاب خسخي ٖىض الاؾخجابت للمشحراث؛
 oايُغاب الخٗل ٤باألقُاء واإلاىيىٖاث وألاشخام؛
 oايُغاب في ال٨الم واللٛت واإلاٗغٞت) .ؤؾامت ٞاعو٧ ،١امل الكغبُجي(27 ،2001 ،
 3ـ الخىخض في مىٓىع الجمعُت الامغٍىُت للُب الىفس ي L’APA
جخ٩لم الجمُٗت ألامغٍُ٨ت للُب الىٟسخي ًٖ الخىخض في الُبٗت الغابٗت مً  DSMباٖخباعٍ ؤخض الايُغاباث
اإلاُٗ٣ت للىمى )ٌ Troubles envahissants du développement (TEDكمل ايُغاب الخىخض الُٟىليٖ ،غى ؤؾبرظغ
والايُغاباث اإلاُٗ٣ت للىمى ٚحر اإلادضصة ،ؤًً ً٣ىم حصخُو َظا الايُغاب ٖلى ْهىع ظملت ألاٖغاى جخمشل ُٞما ًلي:
 ازخالُٟ٦ ٫ي في الخفاعل الاحخماعي ًخجلى في نٗىبت في اؾخسضام الخىانل ٚحر اللٟٓي ،وازٟا ١في جُىٍغ
ٖال٢اث م٘ الا٢غانُٚ ،اب الؿعي الٟٗىي للمكاع٦ت في وكاَاث الازغًٍ ،والخباص ٫الٗاَٟي والاظخماعي.
 ازخالالث ُُٟ٦ت في الخىانل جٓهغ مً زال ٫جإزغ ؤو ُٚاب اللٛت واؾخسضام همُي لل٩لماث ،واللٗب الخسُلي.
 ؾلىواث همُُت وج٨غاعٍت ،جٓهغ في اوكٛا٦ ٫لي بمىيىٕ مٗحن واإلادآٞت ٖلى الغوجحن ،وؤلٗاب ج٨غاعٍت.
))APA,2003 ,87-88
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ؤما اليسخت الخامؿت مً الضلُل ٣ٞ DSMض قهضث حٛحر في الخهيُ ،٠ؤًً جم اصعاط ايُغاب الخىخض يمً
ايُغاباث الىمى الٗهبي ) Troubles neurodéveloppementaux (TSAجدذ اؾم ايُغاب َُ ٠الخىخض Trouble du
 ،spectre de l„autismeوجخدض ؤٖغايه ُٞما ًلي:
 عجؼ زابذ في الخىانل والخفاعل الاحخماعيًٓ ،هغ مً زال ٫نٗىبت في الخٗامل الٗاَٟي ونٗىبت في الخىانل
ٚحر اللٟٓي م٘ عجؼ في جُحر الٗال٢اث واإلادآٞت ٖليها.
 ؤهماٍ مخىغعة مدضصة مً الؿلى ٥والاَخماماث ،جٓهغ مً زال ٫اللٗب والغوجحن والاَخمام بالجىاهب الحؿُت
للبِئت(APA, 2013, 50) .
ان الخهيُ ٠الجضًض ٌكمل ٧ل ايُغاباث الخىخض جدذ الاؾم الجضًض ،عٚم ما ٢ض جدمله مً ازخال ٝلدك٩ل
َُ ٠مً الؿلى٧اث التي جدخاط بلى جٟ٨ل ظُض ٌؿمذ للُٟل مً جُىٍغ مهاعاجه الاظخماُٖت والخىانلُت.
 4ـ عغى خالت َفل مهاب بايُغاب َُف الخىخض:
ًخي؛ َٟل في ؾً الغابٗت والىه ٠مً الٗمغٌِٗ ،ل في ؤؾغة طاث مؿخىي ا٢خهاصي مخىؾِ جخ٩ىن مً ألاب
وألام وؤعبٗت بزىة ط٧ىعٌٗ ،ض ؤنٛغَم ،ؤْهغ مىظ الُٟىلت ؤٖغاى حكحر بلى ايُغاب َُ ٠الخىخضٖ ،لى مؿخىي الىمى
الىٟـ خغ٧ي وؤًًا ٖلى مؿخىي اللٛتَ ،ظا الخإزغ ٧ان واضحا م٣اعهت بةزىجه خؿب عؤي ألام ،بال ؤنها لم جُلب الخضزل
وال٨ك ٠الُبي ؤو الىٟسخي ،خُض ٧اهذ جًٓ بإن َظا الخإزغ ؾِخم جضاع٦ه م٘ الؼمً.
َلب الغؤي اإلاخسهو مً َغ ٝالىٟؿاوي الُٗاصي ٧ان في ؾً الغابٗت مً ٖمغ ًخي ،ؤًً اججهذ ألاؾغة هدى
هٟؿاوي ُٖاصي لخُلب حصخُو الحالت ،وجٟؿحراث لؿلى٧اث َٟلها التي جغي بإنها ٚحر ٖاصًت م٣اعهت باإلزىة والا٢غان،
عٚم ؤن ؤٖغاى ايُغاب َُ ٠الخىخض جبضؤ في الٓهىع مىظ ألاقهغ ألاولى للمُالص ،اط ًجب ؤن هدضص َل ْهغ الايُغاب
ً
مب٨غا وجضعٍجُا مىظ اإلاُالص ختى ؾيخحن؟ ؤم ؤن ْهىع ألاٖغاى ٧ان مخإزغاٟٞ ،ي َظٍ اإلاغخلت مً اإلاهم ؤن ًلخٟذ َبِب
ألاؾغة ؤو َبِب ألاَٟا ٫بلى ؤي ؤٖغاى صالت ٖلى الايُغابٚ (Marie Douniol, 2005, 32) ،حر ؤن الىاٌ ٘٢كحر بلى ؤن
َلب الخضزل ٦شحرا ما ً٩ىن مخإزغا وَى ما ًٟىث ٞغنت للخٟ٨ل اإلاب٨غ والحهىٖ ٫لى هخاثج ظض مغيُت م٘ الُٟل
الخىخضي ،وججاوػ ظىاهب ال٣هىع وجدؿحن مهاعاجه وجٟاٖالجه الاظخماُٖت وجىانله م٘ اإلادُِ.
الخاعٍش الُبي للُٟل لم ًدمل ؤي ؤمغاى في الُٟىلت ،بط ٧ان الحمل مغٚىبا مً الىالضًًٞ ،ترة الحمل لم
حكهض ؤي ايُغاباث هٟؿُت ؤو نضماث باليؿبت لؤلم ،مُالص الُٟل ٧ان بٗض ٞترة خمل ٧املت مً حؿٗت ؤقهغ ،وٖملُت
الىي٘ ٖاصًت لم حكهض ازخىا ١وال ه٣و ألاو٦سجحن وال اعجٟإ ٦بحر لضعظت خغاعة الُٟل٦ ،ما لم جٓهغ لضي ألام ؤي
ؤٖغاى مغيُت ؤو ا٦خئاب بٗض الىالصة.
الغياٖت الُبُُٗت صامذ ؾخت ؤقهغ ،زم عياٖت نىاُٖت ختى الؿيخحن مً ٖمغ الُٟل ،لم جٓهغ ؤي ؤٖغاى
هٟؿُت بٗض الُٟامٖ ،ضم ْهىع ؤي اٖغاى لؼٍاصة الكهُت ؤو ٣ٞضانهاُٞ ،ما ْهغث نٗىباث في الىىم )ألاع (١وؤًًا الب٩اء
والحغ٦ت ) (agitationؤزىاء الىىم م٘ ال٩ىابِـ.
ؤبضي ًخي نٗىباث في الخىانل البهغي الظي ٌٗض ؤخض ؤَم الؿماث اإلامحزة ألَٟا ٫الخىخض ،م٘ ُٚاب
الابدؿامت ؤزىاء اإلاىاٚاة ،اط خؿب ألام لم ًً ً٨بضي اَخمام لحًىعَا ؤو ُٚابها ،وال ٌؿخجُب بال٣ل ٤ؤو الب٩اء ٖىض
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خًىع ؤشخام ٚغٍبحن ٖىه ،ؤما في ظاهب الىمى الىٟـ خغ٧ي٣ٞ ،ض قهض جإزغ لضي الحالت في اإلاصخي ختى ؾً  18قهغ،
زم في الىمى اللٛىي ؤًً بضؤ في اؾخٗما ٫ؤولى ٧لماجه ختى ؾً الشالر ؾىىاث ،وَظا ٌكحر بلى جإزغ لٛىي لضي الحالت.
باليؿبت للخاعٍش ألاؾغي ،لم ًٓهغ في الٗاثلت ؤي ايُغاباث ٖ٣لُت لضي ؤٞغاصَا ،وال جإزغ في ظىاهب الىمى ؾىاء
اللٛىي ؤو الحغ٧ي لضي ازىجه.
اإلا٣ابلت ألاولى م٘ الُٟل وؤؾغجه ؤْهغث ؤؾغة مخماؾ٨ت ال ٌؿىصَا نغإ ؤو مكا٧ل ػوظُت ،جدمل ال٨شحر مً
الغٚبت في الخٟ٨ل بُٟلها واإلاؿاٖضة في طل ٪مً زال ٫جُبُ ٤البرامج في اإلاجز ،٫و٢ض جىنلذ مً زال ٫اؾخُالٖاتها مً
بىاء جهىع ٖلى ؤن ؾلى٧اث َٟلها ٚحر ؾىٍت وجدخاط بلى جٟ٨ل هٟسخيُٞ ،ما ؤْهغ الُٟل هىٕ مً اليكاٍ الؼاثض ،ويٗ٠
في الاهدباٍ هدى الازهاجي ؤو اإلا٩ان الجضًض الظي َى ُٞه ،م٘ الا٢تراب مً ألام والب٩اء.
خؿب ٢ى ٫ألاؾغة ٞان الحالت ًٓهغ ٦شحر مً الهٗىباث في الخىانل م٘ آلازغًٍ ،وال ًغٚب في اللٗب م٘ ؤ٢غاهه،
وٖىضما ًغٍض ؤن ًُلب قِئا ٞهى ٖاصة ًإزظ بُض الصخو بلى الصخيء اإلاغٚىب مً ؤظل ؤن ًدهل ٖلُه ،في ُٚاب
الؾخٗما ٫اللٛتَ ،ى ٌ ِ٣ٞؿخٗمل بٌٗ ال٩لماث ،وجىُْٟها بك٩ل سخيء ؤخُاهاَ ،ظا ال٣هىع في الخىانل اللٟٓي
ًغا٣ٞه نٗىباث ؤًًا في الخىانل ٚحر اللٟٓي ؤًً ال ًغٚب في الخىانل البهغي وال ًبضي اَخماما للمدُِ ،وؤخُاها
٢لُلت ًلجإ بلى اؾخٗما ٫ؤلاقاعة.
ؤخض ؤَم اليكاَاث التي ًنهمٞ ٪يها ًخي لى٢ذ َىٍل َى مكاَضة الخلٟاػ ؤو الهىاج ٠الظُ٦ت وألاظهؼة اللىخُت،
ؤًً ً٣طخي و٢خه بغ٣ٞتها ،وبظلً ٪ىٞغ ٖلى ألام واظب الاٖخىاء به ٞهى ميكٛل بخل ٪ألاظهؼة ال ًب٩ي وال ًهضع ضجُجا ؤو
ًٟؿض ؤٚغاى اإلاجز ،٫وعٚم ؤن َظا الؿلى ٥مىظع بؼٍاصة خضة الايُغاب ،بال ؤن طل ٪لم ًل٢ ٤ل٣ا لضي ألاؾغة ،ومً
اإلاهم َىا ؤن وكحر بلى زُىعة اؾخٗما ٫جل ٪ألاظهؼة الال٨تروهُت لضي ألاَٟا ٫الهٛاع زانت جدذ زالر ؾىىاثٞ ،هي لها
زُىعة ٦بحرة ٖلى الىمى اللٛىي والاهدباٍ لضي الُٟل.
في َظا الؿُا ١حكهض البدىر ٦شحر مً الى٣اف خى ٫مضي الضوع الظي جلٗبه اإلاكاَضة الُىٍلت للخلٟاػ في ْهىع
ؤٖغاى الخىخضٗ٦ ،امل مٟجغ اليُغاب َُ ٠الخىخض ،ؤو ٖامل ًؼٍض مً خضة الايُغاب ،ؤًً هجض صعاؾت Waldman
 et al 2006التي جدىاولذ حؿائَ ٫ل ٌٗض الخلٟاػ ؤخض ؤؾباب الخىخض؟ ؤًً جىنل البدض بلى ؤن اإلاضة الُىٍلت التي ًً٣يها
الُٟل جدذ زالر ؾىىاث ؤمام الخلٟاػ ًم ً٨ؤن جٟجغ ؤٖغاى لُُ ٠الخىخض ،واإلاالخٔ لضي الُٟل الظي هضعؽ خالخه
َىا ؤهه ٌؿخٗمل وٍغصص ٧لماث باللٛت الٟهخى مشل "عاج٘ ،بُل ،ؤخؿيذ" التي اٖخاص ٖلى ؾماٖها في بغامج الخلٟاػ ،صون
ؤن ً٩ىن اؾخٗمالها صحُدا في بٌٗ ألاخُان ،ومً َىا ٞإو ٫شخيء ًجب ؤن ه٣ى ٫به َى الخى ٠٢الٟىعي إلاكاَضة جل٪
البرامج ،وحٗىًٍها بالخٟاٖل الاظخماعي م٘ ألاَٟا ٫وم٘ ألام وألاؾغة والاقترا ٥م٘ الُٟل في ؤلٗاب ؤصاثُت حؿاٖضٍ ٖلى
بىاء جىانل م٘ ألازغًٍ ،و ؤًًا الٗمل ٖلى ازغاط الُٟل صاثما مً البِذ ع٣ٞت ؤخض ؤٞغاص ألاؾغة لالخخ٩ا ٥ؤ٦ثر
باألَٟا ،٫ومً زم لُخم ً٨مً مدا٧اة ؾلى٧اتهم وبىاء عوابِ مٗهم مً زال ٫مكاع٦تهم في اللٗب ؤو مكاَضتهم.
اإلا٣ابلت الُٗاصًت م٘ ألاؾغة والُٟل ؤْهغث ألاٖغاى الخالُت:
 نٗىباث في الخىانل اللٟٓي وٚحر اللٟٓي؛
 نٗىباث ٖلى مؿخىي الخٟاٖل الاظخماعي؛
 جإزغ في اللٛت ونٗىباث في جىُْ ٠ال٩لماث؛
 اَخمام واؾخٛغا ١و٢ذ ٦بحر في مكاَضة الخلٟاػ وألاظهؼة الال٨تروهُت الظُ٦ت.
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٧ل َظٍ ألاٖغاى ظٗلخىا هبجي ٞغيُت بنابت الُٟل بايُغاب َُ ٠الخىخض ،و٢بل بىاء حصخُو نهاجي ٧ان ال
بض مً ؤن هخجه هدى الٛاء ٞغيُت ؤلاناباث الًٗىٍت ،ألظل طلً ٪جب ؤن ٌٗغى الُٟل ٖلى َبِب الامغاى
الىٟؿُت لؤلَٟا ،Pédopsychiatre ٫خُض ؤها الٗمل م٘ ؤَٟا ٫الخىخض ًدخاط بلى مجمىٖت مخٗضصة الازخهاناث
مً ؤظل جٟ٨ل ؤًٞل.
الخلُُم الُبي:
ًخجه الخُُ٣م الُبي ٖىض الٗمل م٘ ؤَٟا ٫الخىخض بلى الٛاء ٞغيُاث الانابت بإمغاى ًٖىٍت ٢ض جدكابه م٘
ايُغاب َُ ٠الخىخض في بٌٗ ألاٖغاى ،لظل٣ً ٪ىم َبِب ألامغاى الٗ٣لُت لؤلَٟا ٫بمجمىٖت مً الٟدىم
والازخباعاث الا٧لُيُُ٨ت لخإُ٦ض ؤو هٟي ٞغيُت ؤلانابت بالخىخض م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع الخاعٍش اإلاغضخي والخُىع الىماجي.
ًُلب الُبِب اإلاسخو بظغاء جدالُل الضم بًٗها عوجُيُت وؤزغي زانت بالٛضة الضعُ٢ت لٟدو الهغمىهاث
التي ًازغ ايُغاب اٞغاػَا ٖلى همى الُٟل٦ ،ما ًلجإ ؤًًا بلى اظغاء ازخباع الخهىٍغ بالغهحن اإلاٛىاَِسخي للمش  IRMالظي
ٌؿمذ باؾدبٗاص ؤي بناباث ًٖىٍت ؤو ؤوعام في اإلاش ،ي ٠بلى َظا ازخباع الخسُُِ ال٨هغباجي للضما EEG ٙمً ؤظل
اؾدبٗاص ٞغيُت ؤلانابت بالهغٕ  L„épilepsieوَى ما ٌؿمذ لىا بةُٖاء حصخُو ٞاعقي بحن ايُغاب َُ ٠الخىخض
والهغٕ ،وللخإ٦ض مً ٢ضعاث الؿم٘ لضي الُٟل التي لها ؤَمُت في الخىانل وجُىع اللٛت ًلجإ اإلاسخو بلى ٞدو الؿم٘
ٞ ،L„Audiogrammeاإلاالخٔ لضي ؤَٟا ٫الخىخض ؤنهم ال ٌؿخجُبىن وال ًيخبهىن لىضاء الازغًٍ ،و مً َىا هخم ً٨مً
الخٗغَ ٝل الُٟل ٌؿم٘ وال ٌؿخجُب؟ ؤم ان له يٗ ٠في الؿم٘.
باليؿبت للحالت التي وٗغيها في َظا البدض٣ٞ ،ض زلو الٟدو الُبي بلى ؤن الُٟل ال ٌٗاوي مً ؤي امغاى
ًٖىٍت وال بناباث في اإلاش وال هىباث نغٕ ،و٢ضعاث الؿم٘ لضًه َبُُٗت.

جلُُم اللضعاث العللُت:
ٌؿاٖض جُُ٣م ال٣ضعاث الٗ٣لُت مً الخٗغٖ ٝلى ط٧اء الُٟل ،اط ًٓهغ لضي ؤَٟا ٫الخىخض بٌٗ الايُغاباث
اإلاهاخبت لٗل ؤَمها الخسل ٠الظَجي ،خُض جبحن ال٨شحر مً الضعاؾاث بإن وؿبت ٌٗ %75اهىن مً جسل ٠طَجي) ،لىعا
قغٍبمان (55 ،2010 ،وَى ما ًؼٍض مً نٗىبت الخىانل والخٗلم والاؾخجابت للخٗلُماث ٖىض جُبُ ٤بغامج الخٟ٨ل ،و٢ض
ْهغ ؤن لضي الحالت نٗىبت في اإلاجاالث التي جخٗل ٤باللٛت والخ٨ٟحر اإلاجغص بال ؤهه ظُض في مجاالث الظا٦غة البهغٍت
والح ،ٟٔلظلً ٪م ً٨ؤن ه٣ى ٫بإن ال٣ضعاث الٗ٣لُت لضي الحالت ٖاصًت وال ٌٗاوي مً جسل ٠طَجي.
جلُُم اللضعاث اللؼىٍت:
وألن ؤَم الهٗىباث التي جٓهغ لضي الُٟل الخىخضي جخٗل ٤با٦دؿاب اللٛت واؾخٗمالها بك٩ل ظُض٣ٞ ،ض ٧ان
مً الالػم جُُ٣م ٢ضعاث الُٟل اللٛىٍت ،بط ابضي في بضاًت ؤو ٫م٣ابلت هُ ٤بٌٗ ال٩لماث ،وؤخُاها اؾخٗماٚ ٫حر مىاؾب
لها ،و٢ض بحن الخُُ٣م ألاعَٟىوي بإن لضي الُٟل ٢ضعاث ظُضة في هُ ٤مساعط الحغو ،ٝعٚم ٖضم ويىح بٌٗ ال٩لماث،
وٞكل في بىاء الجمل ،بط ؤن الُٟل ٌؿخٗمل ٧لمت واخضة ٖىضما ًغٍض ؤن ًُلب شخيء مٗحن ؤو ًإزظ بُض الصخو الظي
ؤمامه لُدهل ٖلى ما ًغٍض ،بياٞت بلى زلل في اؾخٗما ٫الًماثغ ،و٢ىاٖض اللٛت والهغ ،ٝؤًً ال ًٟغ ١بحن اإلااضخي
والحايغ.
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الخلُُم الىفس ي:
ٖىض الٗمل م٘ ؤَٟا ٫الخىخض ٞىدً بداظت بلى جُبُ ٤بٌٗ اإلا٣اًِـ والازخباعاث للحهىٖ ٫لى جُُ٣م ٦مي
وُٟ٦ي لؿلى٧اث الُٟل ،وجدضًض ؤي اإلاىاحي حكهض ايُغاب ؤ٦بر ،ألهىا ُٞما بٗض ؾى ٝهغ٦ؼ ؤ٦ثر ٖلى جضُٖم ه٣اٍ
ال٣ىة ،والتر٦حز ٖلى جدؿحن ظىاهب ال٣هىع والًٗ ٠في ؾلى ٥الُٟل ،ولٗل ؤَم اإلا٣اًِـ التي حؿخٗمل في ال٨ك٠
ٖلى الايُغاب َى ٢اثمت الخىخض لؤلَٟا CHAT ٫الظي ٌٗض ؤصاة ٦كُٟت لؤلَٟا ٫اإلاكدبه في انابتهم بالخىخض مً ؾً
 18قهغ ختى  24قهغ ،وَى ال ٌٗخبر ؤصاة حصخُوٟٞ ،ي خالت الاقدباٍ في وظىص اٖغاى الخىخض ًىظه الُٟل بلى َلب
عؤي مخسهو ،اط له ُ٢مت ٦بحرة في ال٨ك ٠اإلاب٨غ ومً زم الخٟ٨ل الجُض(Robins et all, 2009).
الازخباع ألازغ وألا٦ثر اؾخٗماال َى ازخباع ) Childhood Autism Rating Scale (CARSالظي ٌٗض ؤصاة حصخُو
اليُغاب َُ ٠الخىخضً ،خ٩ىن مً ٣ٞ 15غة جِ٣ـ ظىاهب مسخلٟت مً الؿلىً ،٥خم جُبُ٣ه مً زال ٫جىظُه ؤؾئلت
للىالضًً وؤًًا مالخٓت ؾلى ٥الُٟل٧ ،ل ٣ٞغة مىه لها صعظاث جتراوح مً واخض بلى ؤعبٗت ،خُض ًمشل الغ٢م 4
ايُغاب قضًض للؿلى ،٥في خحن ٌكحر الغ٢م  1بلى الؿلى ٥الُبُعي ،والضعظت النهاثُت للمُ٣اؽ جدضص مضي قضة
الايُغاب وجى٣ؿم بلى جىخض قضًض ،جىخض ز ،٠ُٟال ًىظض اٖغاى الخىخض(Eric Schopler et all, sans date ,3) .
ُٞما ًلي ؾىىعص البىىص الخمـ ٖكغ التي ًِ٣ؿها ازخباع  (1) :CARSالٗال٢اث الاظخماُٖت (2) ،الخ٣لُض(3) ،
الاؾخجابت الاهٟٗالُت (4) ،اؾخٗما ٫الجؿض (5) ،اؾخٗما ٫ألاقُاء (6) ،الخ ٠ُ٨م٘ الخٛحراث (7) ،الاؾخجاباث البهغٍت،
) (8الاؾخجاباث الؿمُٗت (9) ،الظو ،١الغاثدت واللمـ (10) ،الخى ٝوال٣ل (11) ،٤الخىانل اللٟٓي (12) ،الخىانل ٚحر
اللٟٓي (13) ،مؿخىي الحغ٦ت (14) ،ال٣ضعاث الٗ٣لُت (15) ،اهُبإ ٖام(Eric Schopler et all, sans date ,15-25) .
ل٣ض ؤوضحذ هخاثج ازخباع  CARSلخ٣ضًغ قضة ايُغاب َُ ٠الخىخض ؤن الحالت لضًه نٗىباث في ظىاهب
مسخلٟت مً اإلاجاالث اإلاظ٧ىعة آهٟا بضعظاث مخٟاوجت ،خُض لحٓىا مهاعاث يُٟٗت في ٧ل مً الٗال٢اث الاظخماُٖت،
الاؾخجاباث الؿمُٗت ،الخىانل اللٟٓي وٚحر اللٟٓي م٘ ٞغٍ في اليكاٍ الحغ٧يُٞ ،ما ابضي ٢ضعاث خؿىت ومصجٗت في
ظىاهب اؾخٗما ٫الجؿض ،اؾخٗما ٫ألاقُاء وال٣ضعاث الٗ٣لُت.
بُيذ هخاثج الازخباع ؤن الُٟل ًخي لضًه ايُغاب جىخض طو قضة زُٟٟت ،م٘ نٗىباث في هىاحي مسخلٟت مً
الؿلى ٥واللٛت والاؾخ٣اللُتً ،دخاط بلى جٟ٨ل هٟسخي ،ؤعَٟىوي بمؿاٖضة ألاؾغة مً ؤظل جدؿحن ٢ضعاجه ٖلى الخىانل
والخٗلم ،وٍىضعط يمً اإلاؿخىي ألاو ٫الظي ًخ٩لم ٖىه الضلُل الاخهاجي والدصخُصخي في َبٗخه الخامؿت ٖ DSM5ىض
ج٣ؿُمه لكضة ؤلانابت بالخىخض بلى زالر مؿخىٍاث ،خُض ؤن الكضة الخُٟٟت مً الايُغاب جدخاط للضٖم(APA, ،
) 2013, 52وَاالء ألاَٟا ٫بةم٩انهم مؿخ٣بال ؤن ًُضمجىا في الىؾِ اإلاضعسخي.
مً زال٧ ٫ل اإلاُُٗاث اإلادهل ٖليها مً َغ ٝاإلاسخهحن ،بط ؤن الٗمل الجُض م٘ ؤَٟا ٫الخىخض ًدخاط بلى
ٞغٍ ٤مخٗضص الازخهاناث ،جم حصخُو الُٟل ًخي ٖلى ؤهه مهاب بايُغاب َُ ٠الخىخض بضعظت زُٟٟت ،وٍدخاط
ٖلى صٖم وجٟ٨ل ،مً ؤظل جُىٍغ مهاعاجه وجٟاٖله الاظخماعي والخىانل لضًه ،ومً َىا ٣ٞض جم ازخُاع بغهامج TEACCH
الظي ٢ام ببىاثه مجمىٖت مً الباخشحن واإلاسخهحن ٖلى عؤؾهم  ERIC SCHOPLERوالظي ٌٗض ؤخض ؤقهغ بغامج الخٟ٨ل
بإَٟا ٫الخىخض.
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جلضًم بغهامج TEACCH
ًمشل بغهامج َ TEACCHغٍ٣ت لٗالط ؤَٟا ٫الخىخض ومك٨الث الخىانل ،جم بىائٍ مً َغ ٝبًغٍ ٪قىبلغ ERIC
 SCHOPLERبإمغٍ٩ا ٖام ٦ 1972إو ٫بغهامج جغبىي جضعٍبي مٗخمض مً َغ ٝالجمُٗت ألامغٍُ٨ت للخىخض ،ان َظا البرهامج
ًضزل ٖالم الُٟل وَؿخٛل ه٣اٍ ٢ىجه وجدؿحن الى٣اٍ الؿلبُت لضًه مً زالٞ ٫هم اللٛت والبِئت واؾخسضام ؤوكُت
بهغٍت مشل الهىع وال٩لماث اإلا٨خىبت ،اط ًٟترى ؤن ؤصاء ألاَٟاً ٫خدؿً بك٩ل ؤًٞل ٖىضما ً٩ىن الخضعٍب في وؾِ
مىٓم م٘ اؾخٗما ٫وؾاثِ بهغٍت) .ؾىؾً قا٦غ(137 ،2010 ،
ًغ٦ؼ بغهامج ٖ TEACCHلى مىاحي مسخلٟت مً الؿلى ٥لضي الُٟل ،ؤًً بضؤها في الٗمل م٘ الحالت مً زال٫
جُُ٣م اإلااَالث والعجؼ في مسخل ٠الجىاهب ،لىٗمل ُٞما بٗض ٖلى جدضًض الاؾتراجُجُاث الخٗلُمُت وألاَضا ٝاإلاغظىة مً
جُبُ ٤البرهامج ،والتي وؿعى بلى جد٣ُ٣ها مً زالَ ٫ظٍ الاوكُت التربىٍت والخٗلُمُت ،وَكمل َظا البرهامج وكاَاث
ؤصاثُت جىضعط جدذ ٖكغة مداوع هي ) (1الخ٣لُض (2) ،ؤلاصعا ٥الحسخي (3) ،الحغ٦ت الٗامت (4) ،الحغ٦ت الض٣ُ٢ت(5) ،
الخيؿُ ٤والخأػع بحن الٗحن والُض (6) ،ؤلاصعا ٥اإلاٗغفي (7) ،الٟ٨اءة اللٛىٍت (8) ،الاؾخ٣اللُت (9) ،الخأل ٠الاظخماعي و)(10
الؿلىُ٦اث.
ل٣ض ٧ان مً اإلاهم التر٦حز ٖلى ظىاهب ال٣هىع في ؾلى ٥الُٟل ،بط بحن الخُُ٣م ألاولى يٗ ٠في ظىاهب اللٛت،
الاصعا ٥اإلاٗغفي ،الخأل ٠الاظخماعيُٞ ،ما ؤْهغ ٢ضعاث ظُضة في الحغ٦ت الٗامت والخىاؾ ،٤و٢ض ٧اهذ الخضزل مً زال٫
جُبُ ٤البرهامج مً َغ ٝألازهاثُحن بالخٗاون م٘ ألاؾغة وزانت ألام ،ؤًً ٢مىا بخُبُ ٤البرهامج وؤوكُخه ،خُض ٧اهذ
اإلاىاُٖض مغة في ألاؾبىٕ إلاضة ؾاٖت هُبٞ ٤يها وكاَاث مسخلٟت مً ٧ل مداوع البرهامج التي ط٦غهاَا آهٟا ،وج٣ىم ألاؾغة
بخُبُ ٤ؤوكُت ؤزغي في اإلاجز.٫
ل٣ض ٧ان مً اإلاهم ٖىض الٗمل م٘ الحالت التر٦حز ٖلى ؤَمُت بىاء ٖال٢ت ظُضة بحن ألام والُٟل ،وع ٘ٞصعظت ٞهم
ألاؾغة لُبُٗت الايُغاب وزهاثهه لًمان جٟ٨ل ؤًٞل ،ي ٠بلى طل ٪ع ٘ٞعوح اإلاكاع٦ت في الٗمل م٘ الُٟل وٚغؽ
ؤمل جدؿً الُٟل مً زال ٫اإلاكاع٦ت الٟٗالت م٘ مؼٍض مً الهبر والخٟهم واإلاغا٣ٞت.
باإلاىاػاة م٘ جُبُ ٤البرهامج ٧اهذ البض مً ػٍاصة وعي ؤؾغة الُٟل بُغ ١الخٗامل مٗه وم٘ ؾلى٧اجه٩ٞ ،ان مبضؤ
الخٗؼٍؼ ؤلاًجابي والخجاَل طو ُ٢مت َامت ٖىض الٗىاص واؾخٗماله ألؾلىب الب٩اء لخد ٤ُ٣مُالبه ،بط ًجب ٖلى ألاؾغة ؤال
حؿخجُب لُلباجه جدذ ي ِٛالب٩اءٞ ،خجاَل ٦شحر مً ظىاهب الؿلى ٥اإلاؼعجت جاصي بلى ازخٟائها) ،ابغاَُم ٖبض الؿخاع
وآزغون (79 ،1993 ،م٘ اإلاكاع٦ت في اللٗب مٗه مً ؤظل ػٍاصة جىانله ،اط ًمشل اللٗب ؤخض ؤَم وؾاثل حٗضًل الؿلى٥
ؾىاء م٘ الُٟل الٗاصي ؤو الخىخضي ،باٖخباعٍ وكاٍ جٟاٖلي خ٣ُ٣ي بحن الُٟل واإلاٗالج ،وَكٗغ الُٟل مً زالله بشالر
محزاث هي الخ٣بل ،الش٣ت والاخترام٦) ،الع ٥مىؾخا٦ـ (163 ،1990 ،لظلٞ ٪مً اإلاهم ؤن هدا٧ي ؤٗٞا ٫الُٟل ومهاصاجه
بضون ٞخىع ،لُىجح الُٟل في مٗغٞت جل ٪الؿلى٧اثٞ ،ىٟخذ هاٞظة جىانل مً زالَ ٫ظٍ الخجغبت اإلاكتر٦ت٦) .غَؿخحن
ما٦ىخاًغ(59 ،2004 ،
ولؼٍاصة مهاعاجه الاظخماُٖت ٧ان البض مً الاهسغاٍ في وكاَاث م٘ ؤ٢غاهه ،والخى ًٖ ٠٢مكاَضة الخلٟاػ واللٗب
باألظهؼة اللىخُت والب٣اء  ِ٣ٞفي البِذ٩ٞ ،ان الضزى ٫بلى الغويت مهما لخ٣ىٍت الجاهب الاظخماعي لضًه.
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الخلُُم بعض ؾخت ؤقهغ:
بٗض مغوع ؾخت ؤقهغ مً جُبُ ٤البرهامج والخٗامل اإلاُلىب م٘ ؾلى٧اث الُٟل ،والخٛحراث التي ٢مىا بها٧ ،ان مً
اإلاهم ؤن ه٣ىم بخُُ٣م ظىاهب ؾلى ٥الُٟل إلاٗغٞت مضي الخ٣ضم الظي خ٣٣ه ،ومضي ونىلىا لؤلَضا ٝاإلاغظىة ،و٢ض بُيذ
هخاثج الخُُ٣م ما ًلي:
اللؼت :جدؿً اللٛت لضي الُٟل ؤًً ؤنبذ بةم٩ان الُٟل بىاء ظمل ٢هحرة ،والخٟغٍ ٤بحن الًماثغ َى وهي،
ؤؾماء ؤلاقاعة َظا وَظٍ ،اإلا٩ان ٞى ،١جدذً ،محن ٌؿاعٞ ،هم الخٗلُماث ،واؾخٗما ٫اللٛت في َلب ألاقُاء التي ًغٍضَا
بٗضما ٧ان ٌؿخٗمل ؤلاقاعة خُىا وألازظ بُض مدضزه جاعة ؤزغي.
الخغهت العامت والضكُلت :ؾاٖضث الخماعًٍ واليكاَاث ألاصاثُت في جدؿً ٢ضعاث الحالت ؤًً ؤنبذ ٢اصعا ٖلى
اؾخٗما ٫الاقُاء والخٗغٖ ٝلى نىعة ظؿمه وحؿمُتها.
الخىاؾم :ؾاٖضث ألاوكُت التي َب٣ذ م٘ الُٟل في همى ٢ضعاث الخىاؾ ٤لضًه مما ؤُٖاٍ اؾخ٣اللُت ؤ٦بر في
خُاجه الُىمُت.
الخىانل :ل٣ض ؤنبذ ْاَغا ؤن الُٟل ٢ض ا٦دؿب ٢ضعاث ظُضة في ظىاهب الخىانل اللٟٓي وٚحر اللٟٓي مً
زال ٫الخىانل البهغي وٞهم الخٗابحر الىظهُت.
الخفاعل الاحخماعي :ؤْهغ الُٟل جدؿً ملحىّ في الخىانل الاظخماعي ؤًً ؤنبذ ًًٟل اللٗب م٘ ألا٢غان،
عٚم ؤهه ؤبضي في البضاًت بٌٗ الٗضواهُت والغٚبت الخمل.٪
بن الخُُ٣م الكامل إلاسخل ٠ظىاهب الىمى لضي الُٟل ٢ض ؤْهغ جدؿىا ملحىْا ،وطل ٪هخاط لٗمل اإلاكتر ٥بحن
الازهاثُحن واإلاؿاٖضة الٟٗالت مً َغ ٝألاؾغة التي ٧اهذ مدٟؼة ب٣ىة مً ؤظل مؿاٖضة َٟلها لُخ ٠ُ٨م٘ الحُاة
بك٩ل ظُضَ ،ظا الٗمل الظي ٢مىا به الػا ٫مؿخمغا مً ؤظل الىنى ٫بلى هخاثج ؤًٞل وؤ٦ثر صًمىمت بط ًدخاط اإلاهاب
بايُغاب َُ ٠الخىخض بلى مغا٣ٞت َىا ٫مغاخل همىٍ.
زاجمت:
ان الٗم ل م٘ ألاَٟا ٫اإلاهابحن بايُغاب َُ ٠الخىخض ًىُل ٤مً صا ٘ٞبوؿاوي وؤزالقي ،وٍدخاط بلى ال٨شحر مً
الهبر والخ٣ضًغ والش٣ت مً ؤظل الىنى ٫بهم بلى مؿخىٍاث ظُضة مً الخ ٠ُ٨م٘ البِئت والخغوط مً ال٣ىٗ٢ت التي
ٌِٗكىن ٞيهاٞ ،هم لِؿىا بداظت بلى الاَخمام ٞدؿب بل ًجب ؤن ًترظم طل ٪بلى بغامج جضعٍب وحٗلُم جإزظ بإًضيهم بلى
ا٦دؿاب ال٨شحر مً اإلاهاعاث التي ًٟخ٣ضونها وال٣ضعاث التي َم بداظت بليها ،وعٚم نٗىبت الاجها ٫والخٟاٖل الاظخماعي م٘
َاالء بال ؤهىا بداظت بلى الهبر مٗهم والىٓغ بلى ؤوظه ال٣ىة في ؾلى٧اتهم وجىمُتها وحٗؼٍؼ ز٣تهم بإهٟؿهم.
بن هجاح َظا الٗمل ًىُل ٤مً الا٦دكا ٝاإلاب٨غ لاليُغاب لُ٩ىن لضًىا و٢ذ ٧افي للخٟ٨ل بالُٟل اإلاهاب،
لظلٗٞ ٪لى ألام باٖخباعَا الاوؿان ألا٢غب لُٟلها ؤن جالخٔ ؤي ٢هىع ؤو ؤٖغاى ٚحر ؾىٍت ٞخُلب عؤي اإلاخسههحن
ومؿاٖضتهم ،بط ٧لما ٧ان الدصخُو مب٨غا ٧ان الخضزل ؤ٦ثر ٞاٖلُت ،والىخاثج ؤخؿً وؤًٞل٧ ،ل َظا في بَاع جضزل
مخسهو مً َغٞ ٝغٍٖ ٤مل مخٗضص الازخهاناث ًًمً جٟ٨ل هٟسخي ،ؤعَٟىوي وَبي قامل.
ل٣ض بِىا مً زالَ ٫ظٍ الىع٢ت البدشُت َبُٗت ايُغاب َُ ٠الخىخض وؤٖغايه لضي الُٟل اإلاهاب به ،ومضي
ؤَمُت الخضزل اإلاب٨غ ،زم ٗٞالُت الخضزل ٖىضما ً٩ىن مً َغٞ ٝغٍ ٤مخسهو ،اط ًجب ؤن هغ٦ؼ ٖلى حٗضًل ؾلى٧اث
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الُٟل ،وبىاء بغهامج مالثم ل٣ضعاجه ٌؿاٖضٍ ٖلى الخٗلم وا٦دؿاب مهاعاث ًٟخ٣ضَا٧ ،ل َظا لُخم ً٨مً الخ ٠ُ٨م٘
البِئت التي ٌِٗل ٞيها والخٟاٖل الجُض م٘ مدُُه.
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