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بــعــد رحــلـة جــهــد طــويــلـة من
ــســؤولــ عن احتــاد جــانـب ا
ـيـ والـعـلـمـاء الـعـرب االكـاد
اعـتــمـد الـســفـيـر مـحــمـد ربـيع
االمــ الـعــام جملــلس الــوحـدة
االقـتـصـاديـة الـعـربـيـة االحتـاد
بــصـفـة رسـمـيــة لـيـعـمل ضـمن
االحتــــــــادات الـــــــنـــــــوعـــــــيـــــــة
ـتـخـصـصـة الـعـامل فى اطـار ا
مــجـلس الــوحـدة االقـتــصـاديـة
الــعــربـيــة وعــقب الــتــرخـيص
لالحتـاد للـعـمل بصـفـة رسمـية
كــان لـلــزمــان  هــذا احلـوار مع
الـدكتـورة نـبـيـلة عـبـد الـشـكور

رئيسة االحتاد:
{ ما تـعليـقك على اعـتمـاد السـفير
مــحــمــد ربــيع االمــ لــعـام جملــلس
الــــوحــــدة االقــــتــــصــــاديــــة الحتـــاد
ـي والـعلـماء الـعرب للـعمل االكاد
بصـفة رسـمـية فى اطـار االحتادات
الـنـوعـيـة الـعـامـلـة فى اطـار مـجـلس
الــوحـدة االقــتـصــاديــةالـعــربـيــة ونـا

تاثيرة
- اوال وقـــــبـل كل شـئ اتـــــقــــدم
بـالـشـكـر لـلسـفـيـر مـحـمـد ربيع

علـى اجلهد الـذي بذله حتى 
اعتـماد االحتـاد بصـفة رسـمية

ــيـ فى وادعـوا كــافـة االكـاد
انـــــحـــــاء الـــــعـــــالـم الـــــعـــــربي
لالنــضـمــام الــيه حــتى يــحـقق
االحتاد اهدافه خلدمة اجملتمع
وتـطـويــر اجلـامـعـات الـعـربـيـة
ية وال لتنافس اجلـامعات العا
شـك ان اعتـماد احتـادنا بـصفة
رسـمـيـة ســوف يـتـيح لـنـا فـتح
مــكـــاتب لالحتـــاد فى كل دولــة
عـربــيـة كــمـا ســوف يـتـيـح لـنـا
بـــانـــضـــمـــام عـــدد كـــبـــيـــر من
ــنــاضـــلــ كــأعــضــاء فى كل ا
دولـــــة وســــــوف يـــــدعـم عـــــمل
االحتـــــــاد فى تـــــــواصـــــــلـه مع
وزارات الـتعـليم الـعالي فى كل
دولـة بــاعـتــبـارنــا نــعـمل حتت
لـــــــواء مــــــجــــــلـس الــــــوحــــــدة
االقــتــصــاديــة وهــو مــا ســوف
يــــتــــيح لــــنــــا االنــــطالق عــــلى
مـســتـوى اجلـامـعـات من خالل
مـكاتـبـنـا بـهـدف خـدمـة أهداف
ــســتــدامــة فى كل الــتــنــمـيــة ا

دولة.
{ وكيف ستـتعامـلون مع الكـيانات
الـشـبــيـهـة لـكم أو الــتي تـسـعى الى

السطو على اجنازاتكم ?
- سوف أسعى من خالل عملي
ـيـ كــرئـيـســة الحتـاد األكــاد

والـعـلـمـاء الـعـرب الى الـتـعاون
والتـصـالح مع اخملتـلفـ معـنا
فى الــــــــرأي عـــــــلـى اخــــــــتالف
أســمــائـهـم كـمــا هــو احلـال فى
ـــيـــ الـــعـــرب احتـــاد االكـــاد
بـلـبـنـان وعـلى كل مـؤسـسـة أن
تـــعــمل وفق بــرنـــامــجــهــا وفى
النهاية ال يصح إال الصحيح .
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ـرحــلـة { وهل ســتـتــوسـعــون فى ا
القـادمـة لضم غـيـر احلاصـلـ على
درجــــــــة الــــــــدكــــــــتــــــــوراه الحتـــــــاد

? ي األكاد
ـية - لن نـفعـل ذلك ألننـا أكـاد
تــتــألف من حــمـلــة الــدكــتـوراه
ونـهــدف الى إيـجـاد نــخـبـة فى

الوطن العربي .
{ ومـــــاهى أهـم اإلجنــــازات الـــــتي

اضية ? حققتموها خالل الفترة ا
- هـناك إجنازات عـديدة أهـمها
أننـا عقـدنا عـدة مؤتمـرات على
مـستـوى األردن ولبـنان ووفـقنا
الى حـد مـا فى إيـجـاد الـقـاعـدة
الالزمة لالنطالق الرسمي لهذا

اإلحتاد
{  ومـــا هى أهم الـــعـــقـــبــات الـــتي

تعترض عملكم ?
- هنـاك عقبـات وأهداف نسعى

ــرحــلــة الـى جتــاوزهــا خـالل ا
الـقادمـة مـنـهـا جـلب أكـبـر عدد
من الـــكـــفــاءات عـــلى اخـــتالف
تــخــصــصــاتــهــا ســواء أكــانت
جـامـعـيـة أم حـرة والـعمـل على
احــــتـــرام ســــلم الــــتـــخــــصص
الــوظــيــفي واحــتــرام الــقــيـادة
واألعضـاء والـعمل عـلى إيـجاد
الثقة فيمـا بيننا وأيضا العمل
عـلى إيــجـاد الـتــقـارب الـذهـني
العربي ب مختلف التوجهات
ألنـنــا ال نــحــسن إدارة احلـوار
وبـالـقــطع فـإن عـقـبـة الـتـمـويل
تـعـد واحـدة من أهـم الـعـقـبـات

التي نسعى للتغلب عليها .
{ وهل هـنـاك تـنـسـيق بـيـنـكم وبـ

دني ? مؤسسات اجملتمع ا
- بالفعل بدأنا تنسيق مع عدد
ـــؤســـســات من الـــهـــيـــئــات وا
فــــــأثـــــنـــــاء مــــــشـــــاركـــــتـي فى
اجتـمـاعـات اجلمـعـيـة العـربـية
للـحـضارة والـفـنون اإلسالمـية
وقعت بـروتوكـول لـلتـعاون مع
د/ محمد زيـنهم رئيس مجلس
إدارة اجلــمــعــيـة وبــروتــوكـول
أخــــــــــر مـع نــــــــــائـب رئــــــــــيس
اجلـامـعـات اإلسـالمـيـة وهـنـاك
كـتبي اجلـزائر وعـمان تعـاون 

مع اجملالـس احلكومـية فى تلك
البلدان .

ـــكن أن { ومـــاهـــو الـــدور الـــذي 
يـــلــعــبـه اإلحتــاد فى إيـــجــاد فــرص

ي بعد التخرج ? لعمل األكاد
- نـــســـعى إليــجـــاد حـــلــول من
خـالل مـكـاتـبــنـا عـلـى مـسـتـوى
الــعــالـم الــعــربي واألخـــذ بــيــد
بــــعـض الــــدول الــــصـــــغــــيــــرة
كـجــيـبـوتي والــصـومـال لألخـذ
بيد تلك الدول الى بيتنا الكبير
كـــمـــا نـــحـــاول إصالح أحـــوال
ــيــ من خالل تــوفــيـر األكــاد
عــــــمل مــــــنــــــاسب حلــــــامــــــلي
الــدكــتـــوراه وتــوزيــعـــهم عــلى
جـغـرافيـة الـوطن الـعـربي كذلك
ــــســــتــــوى الــــعــــلــــمي عــــلى ا
ي سـوف نـعــمل عـلى واألكــاد
ـواضيع اخلـاصة الـبـحث عن ا
بـاقـتـصاديـات الـدول والـتنـمـية

ستدامة . ا
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{ وكـيف تـقيـمـ مـستـوى الـتـعـليم
على مستوى العالم العربي ?

ــنــظـومــة اجلــامـعــيــة عـلى - ا
مستوى العـالم العربي ضعيفة
ي والـدليل عـلى ذلك أن األكاد
الـــعــــربي عـــنـــدمـــا يــــعـــمل فى

اخلــارج تـــظــهــر كــفــاءته وهــو
داللـــــــة أن اخلـــــــلـل لـــــــيـس فى
ناخ الذي ي ولكن فى ا األكاد
يعمل فيه لذا عـلينا عقد مؤتمر

عاجلة تلك القضية .-

{ فى النـهـايـة ماهى خـطـواتكم فى
رحلة القادمة ? ا

- لدينا برنـامج مستقبلي مدته
 5سنوات أهم مالمحه التقارب
والـتعـاون ونشر مـكاتب فى كل

الــــدول وإيـــجــــاد مــــؤتــــمـــرات
واســعــة اقــتــصــاديــة لــدراســة
احلـــالــــة فى الــــوطن الــــعـــربي
والـــــــعـمل عـلـى إيـجـاد حـلـول

لها .
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{ واشـــنـــطـن - ا ف ب:  أوقـــفت
ـتــحـدة بـشــكل مـوقت الـواليــات ا
درّبـة عـلى كشف إرسـال الـكالب ا
تفجـرات الى مصر واألردن بعد ا
نـفوق العـديد مـنها جـراء اإلهمال
وسـوء الـرعــايـة وفق مــسـؤولـ
.وقـــال مــســـؤول في أمــريـــكـــيـــ
اخلارجـية األمـريكـية لـلصـحفـي
امس "أي حــالـة نـفــوق لـكالب في
ســاحــة الـعــمل هــو حـدث مــحـزن
لـلـغـاية وسـوف نـتـخـذ كل إجراء
ــنع تــكــرار هـذا األمــر في ــكن 
ـــســتــقـــبل".وأضــاف أن الــكالب ا
"تــلـعب دورا حــاســمـا في جــهـود
مــكــافــحــة االرهــاب خـارج الــبالد
".وبدأ وفي إنقـاذ حـياة أمـريـكيـ
ــســتـقل ـفــتش الــعــام ا مــكــتب ا

الـتابع للـخارجيـة النظـر في حالة
هذه احليوانات بعد ظهور تقارير
عن تــعــرضــهــا لــســوء مــعــامــلــة

منتصف عام 2017.
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وفـي تـــــــــقـــــــــريـــــــــر صــــــــــدر في
ـاضي كـشف أيـلـول/سـبـتــمـبـر ا
ـفـتـشـون عن الـعـديـد من حـاالت ا
اإلهمال في رعـاية نحو  135كلبا
من أنواع مخـتلفة بينـها مالينوا
ــاني الـــبــلــجـــيــكي وشـــابــارد األ
وكالب البـرادور وغيرهـا من التي
يـــتم تــدريـــبــهـــا عــلى اكـــتــشــاف
ــتــفــجــرات.وهـذه الــكالب الــتي ا

ـــتـــحــد  تـــدريــهـــا الـــواليــات ا
ارسالها لنـحو عشرة بلدان كجزء
مـن بــــــرنـــــــامـج مــــــكـــــــافـــــــحــــــة

االرهـــــــــاب.وكــــــــانـت اخملــــــــاوف
ـسـتـفـيـد الـرئـيـسـيـة مع األردن ا
األول من هـــذا الــبــرنـــامج حــيث
نـــفق أحــد الـــكالب بـــســـبب عــدم
تلـقيه رعايـة مناسبـة وآخر اُتخذ
الـقـرار بـاخـضـاعه لـلـقـتل الـرحيم
بـــــعـــــد إعـــــادتـه الى الـــــواليـــــات
فتشون تحدة.وحينها أوصى ا ا
بـأن تـتـوقف احلـكومـة األمـريـكـية
درّبة عن تزويد األردن بـالكالب ا
لــكن مــكــتب األمن الــدبــلــومـاسي
بــوزارة اخلــارجــيــة الــذي يــرسل
هـــذه الـــكالب الى اخلـــارج رفض
االمـتثال لـلقـرار.وفي تقريـر جديد
صـدر في كـانـون األول/ديـسـمـبر
فتش العام نفوق اكتشف مكتب ا
كـــــلــــبـــــ آخــــريـن في األردن في

شـــــهــــري حـــــزيـــــران/يــــونـــــيــــو
وأيـلـول/سـبـتـمـبـر "ألسـبـاب غـيـر
طـبـيـعـيـة" أحـدهـا بسـبـب ضـربة
الــشــمس واآلخـر جــراء الــتــسـمم
بيدات حشرية  رشها بالقرب
من بيـوت الـكالب.وأشـار التـقـرير
الى انه كان باالمكان جتنب نفوق
هـذه احليـوانـات في حـال تـوفرت

لها رعاية أفضل.
÷d0 …U Ë

وإضـافـة الى ذلك تـوفي ثالثة من
أصل  10كـالب  إرســـالــهـــا الى
مـصـر عـام  2019 أحـدهـا بـسـبب
ســرطـان الـرئـة والـثـاني الصـابـته
ـــــرض في مـــــرارته والـــــثـــــالث
تعـرّض لضـربـة شمس نـاجتة عن
إهمال وسوء رعـاية وفقا لشهادة

YLD « q³  U  ÷«dŽ√ v ≈ d _« ÊËeF¹ ¡U³Þ_«

w½«ËbŽ „uKÝ —UNþù ¡U M « l b¹ w{d*« »«dD{ù«
Ë— 5² ¹d  ≠ ÊbM

عـندمـا بلـغت كارولـ هيـناغان
التـي تعـمل في وزارة الـداخـلـية
البـريطانـية الثالثـ من العمر
كــانت تــشــكـــو من نــوبــات قــلق
وتـوتـر مـتـكـررة وكـانـت تـعـتـقد
أنـها بـسـبب اإلجـهـاد في الـعمل
أو الــتـقــدم في الــعـمــر.وعـنــدمـا
كـــثـــرت مــشـــاغـــلــهـــا حـــصــلت
هــيـنـاغـان عـلى إجـازة قـصـيـرة
ــــزاجـــيـــة لم لـــكن حــــالـــتـــهـــا ا
تـتحـسن. إذ كان الـقلق يـعتـريها
كل صباح وأدى إلى انسحابها
من اجملـــتـــمع وابـــتـــعــادهـــا عن
النـاس. ورغم أنها تـقول إنها لم
تـفـكـر قط في االنـتـحـار إال أنـها
كانت تـشعـر أنـها تـريد الـهروب
مـن كل شيء كــــأن تـــخــــلـــد إلى
النـوم وال تـستـيـقظ أبـدا.وعانت
هــيــنـاغــان مـن أعــراض بــدنــيـة
أيـضــا مـثل االنـتـفـاخ واإلنـهـاك
وفـرط الـنوم والـنـهم الشـديد في
الـشـراء حـتى لو كـانت أشـياء ال
حتـتـاجـهـا. ولـفتـت سلـوكـيـاتـها
الـعجيـبة أنظـار عائلـتها. وظنت
هـــيــــنــــاغـــان أنــــهــــا مـــصــــابـــة
بــاالضـطـراب الـوجــداني ثـنـائي
الــقـطب بــسـبـب تـقـلـب حـالــتـهـا
ـــزاجـــيــــة من الـــنــــقـــيض إلى ا
النقـيض على فترات مـنتظمة.إذ
كـانت تقـضي أسـبـوع شـهـريا
فـي إصـالح مـــــا أفــــــســــــدتـه في
األسـبـوع الـسـابق من عـراك مع
قرب منـها وإهمال في نظافة ا
ـنـزل وتـدني األداء في الـعـمل. ا
وفي الــنـهـايـة اكـتـشـفت أن هـذه
ــتــكــررة لــهـا عـالقـة األعــراض ا
بـــالــدورة الــشـــهــريـــة.وبــعــد أن
يـــــئــــسـت من األطـــــبــــاء الـــــذين
شـخـصـوا حالـتـهـا بأنـهـا مـجرد
مـتالزمة مـا قبل احلـيض جلأت
هـينـاغـان كشـأن مـعظم الـنـساء
الالئـي يــــســــتـــــهــــ األطــــبــــاء
بــأوجــاعــهن إلى الــبــحـث عــبـر
اإلنـتــرنت. وعـثــرت عـلى دراسـة
نـشـرت عـبـر اإلنـتـرنت عن حـالـة
تسمى "اضطراب ما قبل الطمث
االكــتـئـابي".ويــعـد اضـطـراب مـا

قبل الـطمث االكتـئابي أشد حدة
مـن مــتالزمـــة مــا قــبـل الــطــمث
وتــتـراوح أعـراضه الــبـدنـيـة من
اإلنــهــاك الـــبــدني إلى الــصــداع
الـــنــصـــفي بــيـــنــمـــا تــتـــضــمن
أعـراضه النـفسيـة التـقلب احلاد
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 ويـــــعـــــيق هـــــذا االضـــــطـــــراب
ــــارســــة ــــصــــابــــات بـه عن  ا
حياتهن اليـومية بشكل طبيعي
ــئـة مـنــهن عـلى وأقـدم  15في ا
االنــتـــحــار وبـــعض الـــشــابــات
الالئي شـــخــصن بـــاالضــطــراب
اخـــتــرن إجـــراء عــمـــلــيـــة إزالــة
الـرحـم.وكـانت هـيـنـاغـام تـعـاني
من األعـراض مــنـذ سن الـبـلـوغ
وجـــــربـت الـــــعالج بـــــهـــــرمــــون
األســتـروجــ لــكن دون جـدوى
ثم تـنــاولت جـرعــات كـبــيـرة من
هـرمــون الــبـروجــسـتــرون الـذي
خـــــفـف أعـــــراضـــــهـــــا قـــــلـــــيال.
ستشفى بسبب واحتُجزت في ا
ـندفعة سـلوكياتـها االنفـعالية ا
وبـعــدهـا طـلـبت من الـطـبـيب أن
يـجـري لهـا جـراحة إلزالـة الرحم
ــــبـــــايض وقــــنــــاة فــــالــــوب. وا
وأجـريت لـهــا اجلـراحـة في سن
 36عــامــا مـا أدى إلـى انـقــطـاع
الطمث في سن مبـكرة.وقد تؤثر
الـدورة الــشــهـريــة عـلى الــدمـاغ
سـلـبـا وإيـجـابـا. فـقـد تـؤدي إلى
زيـادة الـقـلق وسـرعـة االنـفـعـال
لــكــنــهــا أيـــضــا حتــسن الــوعي
ــــــــــــكـــــــــــانـي ومـــــــــــهـــــــــــارات ا
الـتواصل.وأشـارت دراسات إلى
أن مـتالزمـة مـا قبـل الطـمث أي
األعــراض الــتي تــعـــاني مــنــهــا
الــنـســاء قـبل الــدورة الـشــهـريـة
بـأســبـوع أو أســبـوعـ تــتـأثـر
بـعـوامل وراثـيـة وقـد تـنتـقل من
األمــهــات إلى بــنـــاتــهن.وتــقــول
تــوري أيــزنـــلــوهـــر مــول الــتي
تدرس الـصحـة النـفسـية لـلمرأة
بـجـامعـة إلـينـوي بـشيـكـاغو إن
اضــــطــــراب مــــا قــــبل الــــطــــمث
االكـتـئابـي هـو اضطـراب وراثي
خلوي يظهر استجابة للتغيرات

في الــهــرمــونـــات ويــنــبــغي أن
يعامل كحالـة مرضية خطيرة.إال
عـلومـات والدراسات أن نـقص ا
عن االضــطــراب أدى إلى إســاءة
تــشــخــيـص أعــراضه. ويــخــشى
الـبــعض من أن تـتــسـبب دراسـة
هذا االضطراب في وصم النساء
بـــأنــهن غــيــر عــقالنــيــات أو أن
تــســتــغل شــركــات األدويــة هــذه
الدراسـات إلنـتـاج أدويـة جـديدة
لــعالج مـشــاكل مــا قــبل الــطـمث
جلـــــني األربـــــاح.ويــــقـــــدر عــــدد
ــا ـــصـــابــات بـــاالضـــطـــراب  ا
يـتـراوح بـ ثالثـة وثـمـانـيـة في
ـــــئـــــة من الـــــنـــــســـــاء فـي سن ا
اإلجنـاب أي ماليـ الـنـساء في
الـعـالم.وذكـرت مـيـغان أبـوت في
روايـتـهـا األخـيـرة "اعـطنـي يدك"
في وصــفــهـا لــهــذا االضــطـراب:
"في أســــوأ احلــــاالت تـــنــــتـــهج
صابات باالضطراب سلوكيات ا
مــدمــرة لـــلــذات. وقــد ســـمــعــنــا
جميعا عن قصص مرعبة لنساء
دفـــعـــهـن االضـــطــــراب لـــضـــرب
قالة أصدقائـهن على رؤسهن با
أو صـــــدم ســـــيــــــارات مُـــــدرسي
أطــفــالـهـن في ســاحـة االنــتــظـار
عـمـدا من اخللف أو الـهـياج في
الــشــارع أثــنــاء الــقــيــادة أو هـزّ
أطـفالهن بـعنف".وقد اسـتخدمت
بـــالــفــعل فـي بــعض الـــقــضــايــا
أعـراض مـا قـبل الـطمـث كحـجج
تـهمـات في احملاكم لـلدفـاع عن ا
اجلـنـائيـة وسـاعـدت مـشـاكل ما
قــبل الـطــمث في تــبــرئـة ســاحـة
مــتـهــمـات تــورطن في عــمـلــيـات
الــسـطــو عــلى مــتـاجــر وإحـراق
باني عمـدا والتزوير واإلساءة ا
لألطــفــال وأحــيــانــا الــقــتل.لــكن
إيـزنــلــوهـر مــول تـشــدد عـلى أن
الغـالـبيـة العـظـمى من النـساء ال
تـطـرأ تـغـيــرات عـلى مـشـاعـرهن
وانـــفــــعـــاالتـــهـن وتـــفـــكــــيـــرهن
وسـلـوكيـاتهن قـبل بدايـة الدورة
الـشهـرية. غيـر أن بعض الـنساء
الـالئي يـــــعــــانـــــ من أعــــراض
اضــــطــــراب مـــــا قــــبل الــــطــــمث
االكـتئـابي مـثل سـرعة االنـفـعال

ـعـادية والـعدوانـيـة واألنـشطـة ا
لـلـمـجـتـمع قـد يـفـقـدن صـوابهن
في فــتــرات مــحــددة.واشــتــهـرت
ـثـال حالـة سـاندي عـلى سبـيل ا
كــــرادوك فـي عـــام  1981الــــتي
كـانت تـعـمل نـادلـة في حـانـة في
لـنـدن وارتـكـبت جـرائم مـتـعددة
ــتـعـمـد واالعـتـداء من اإلحـراق ا
عـلـى اآلخـرين والــســرقــة وكـان
آخـرها طـعن زمـيلـهـا في الـعمل
وكـــانت تــقـــول إنــهــا ال تـــتــذكــر
بوضـوح تفـاصيل اجلرائم.ودفع
ــتــهـمــة لم وكــيل كــرادوك بــأن ا
تــــكـن مــــســـــؤولــــة كـــــلـــــيــــا عن
تـــصـــرفــاتـــهـــا وقـــدم مـــذكــرات
وســـجالت تـــشـــيـــر إلى أن هـــذا
الـعـنف كـان مـتـكـررا ويـظهـر في
فترات محددة شهريا وادعى أن
الــتـــغــيــرات الـــهــرمــونـــيــة قــبل
احلــيض كـانـت شـديــدة إلى حـد
أنـها كـانت تـسبـب لهـا حـالة من
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 واتـهمـتهـا احملكـمـة بالـقتل غـير
الــعــمــد.ووضــعت كــرادوك حتت
ـالحــظـــة وأمــرتـــهــا احملـــكــمــة ا
بــــإكــــمـــــال الــــعالج بــــهــــرمــــون
الـــبــروجــســتــرون. لــكن كــرادوك
تـوقفت عن تنـاول الهـرمونات أو
تنـاولت كمـيات غـير كـافيـة منـها
في فتـرت انتـهت األولى بإلقاء
ـنـازل طـوب صـوب نـافـذة أحـد ا
والثـانية بـإقدامها عـلى االنتحار
وحـــمـــلت ســـكـــيـــنـــا إلـى مـــركــز
الشرطة.وفي عام  ?1991أوقفت
الـــشــرطــة جــيــرالـــدين ريــخــتــر
الـطبـيبة اجلـراحة في فـيرجيـنيا
بسبب رعونة الـقيادة واكتشفت
الـشــرطـة أنـهــا كـانت مــخـمـورة
وهــددت ضــابط الــشــرطــة الــذي
اســتـوقــفــهــا وحــاولت الــتــعـدي
عـلـيه. وبـرأت الـشرطـة سـاحـتـها
من تــهـمــة الـقــيـادة حتت تــأثـيـر
اخلمر بعد مرافعة مثيرة للجدل
ذكر فـيها احملـامي أن أعراض ما
قــبـل الــطــمث ســبـــبت لــهــا هــذا
الــغـضب الــعـارم والــسـلــوكـيـات
العـدائيـة.وفي عام  ?2018برأت

احملـكمـة العـليا في الـهنـد ساحة
امـراة من الـقـتل بـعـد أن اتـهـمت
بـدفع أطـفــالـهـا الـثـالثـة في بـئـر
وقتل واحد منهم. وشهد األطباء
ـتـهـمـة كـانت فـي احملـكـمـة بـأن ا
تــــعــــانـي من أعــــراض شــــديـــدة
سـابقـة للـطمث دفـعـتهـا النتـهاج
سلوكيات عنيفة. وبعد معاناتها
من اضـــطــراب مــا قـــبل الــطــمث
االكتئـابي درست هناغـان كيفية
استـخدام مشاكل مـا قبل الطمث
ــرافـــعـــات في الـــقـــضـــايــا فـي ا
ـرأة التي اجلـنائـية. وتـقول إن ا
تـدفع بأنـها لم تـكن مسـؤولة عن
تـصـرفــاتـهـا بــسـبب أعـراض مـا
قبل الـطمث لن تـعفـيهـا احملكـمة
سـؤوليـة اجلـنائـية تمـامـا من ا

على األقل في إجنلترا وويلز.
 وتـقول إن احملكـمة سـتخضـعها
لــــلــــمــــراقــــبــــة وقــــد تــــأمــــرهــــا
بـالـعالج.ويجـمع مـعظم اخلـبراء

الــــطـــــبــــيــــ عــــلى أن أعــــراض
اضــــطــــراب مــــا قــــبـل الــــطــــمث
االكتئابي قد تدفع عددا قليال من
ـصابـات بـاالضـطـراب الرتـكاب ا
ـــعـــايـــيـــر الـــتي جـــرائم لـــكـن ا
ـتهـمة تطـبـقهـا احملكـمة إلعـفاء ا
ـسـؤولـيـة نـظـرا إلصـابـتـها مـن ا
بــاالضـطـراب تـخــتـلف من دائـرة

قضائية ألخرى. 
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ويـتـطـلب تـشـخـيص االضـطـراب
ريـضة متـابعـة الـطبـيب حلالـة ا
يـومــيـا عـلى مـدى شـهـرين حـتى
يثبت أن أعراضها تظهر شهريا
وأنـها تـبدأ قبل الـدورة الشـهرية

 . بأسبوع أو أسبوع
وقــد ال تــكــتــشف الــكــثـيــرات من
الــــنـــــســــاء أنـــــهن مـــــصــــابــــات
بــاالضــطــراب ألن أعـراضـه غــيـر
واضحـة. وتـقول أيـزنـلوهـر مول
إن مــــتالزمـــة مـــا قـــبـل الـــطـــمث

أصـــبــحـت مــصــطـــلــحـــا شــامال
يستخدمه األطبـاء كمظلة لتبرير
الـكـثـيـر من األعـراض الـغـامـضة
الـتي تعـاني منهـا النـساء وهذا
يـعكـس مدى االسـتـهـانة بـصـحة
ـرأة.وتـرى أيـزنـلـوهر مـول إنه ا
مـن الـضـروري تــسـلــيط الـضـوء
علـى مدى خـطـورة اضـطـراب ما
قـبل الـطــمث االكـتـئـابي ونـدرته
والتوقف عن التـندر واالستهزاء

بأعراض ما قبل الطمث. 
وتــقـول إن كل مــا نـحــتـاجه اآلن
هـــو أن نـــفـــهم بـــوضـــوح كـــيف
يـتفـاوت تـأثيـر الـدورة الشـهـرية

على األجسام واألدمغة. 
وتــشـــارك أيــزنـــلــوهـــر مــول في
تطويـر تطبيق لـتسجيل أعراض
اضــــطــــراب مـــــا قــــبل الــــطــــمث
االكتئابي وتشخيصها. وتساهم
بعض اجلـمعيات مثـل اجلمعية
الــدولــيـة الضــطــرابــات مــا قــبل

الـطـمث في توعـية الـناس بـهذه
رضية.وبـعد شهور من احلالـة ا
اجلــراحــة تــقــول هــيــنــاغــان إن
أعــــــراضــــــهــــــا اخــــــتــــــفت اآلن
واسـتـطاعت أن تـكـمل دراساتـها
وحتــصل عــلى الــدكـتــوراة الـتي
ة ؤ حالت أعراض االضـطراب ا

دون حصولها عليها. 
وتــــأمل هــــيــــنــــاغــــان أال تــــمــــر
ـصـابات بـاالضطـرابات بـنفس ا
الـتــجـربـة الــتي خـاضــتـهـا حـ
كـــانـت تـــخــــشى مـن وصـــمــــهـــا
باجلـنون أو أن يرد األطـباء على
نشورات عن أعراض شكواهـا 
ما قـبل الطـمث.وتـقول هـينـاغان
إنه مـن الــــــصـــــــعب أن تـــــــصف
لـآلخــرين أعـراض اضــطـراب مـا
قـبل الطمث االكـتئـابي. وقد جتد
أحيانا صعـوبة في التعرف على
أعـراضه حــتى لــو كــنت تــعـاني

األمرين من شدتها.

ـفـتـشـون طـبـيب بـيــطـري.وجـدّد ا
توصـياتهم السـابقة بوقف إرسال
الـــــكـالب الـى األردن واآلن تـــــمت
اضـــافــــة مـــصـــر الى الــــقـــائـــمـــة
رة امتثلت وزارة السوداء.وهذه ا
ـسؤول اخلـارجـيـة لـلـقـرار.وقـال ا
في اخلــارجــيـة األمــريـكــيــة "نـحن
ـفـتش نـتـفق مـع توصـيـة مـكـتب ا
الـعام بـوقف ارسال كالب اضـافية
الى األردن ومــصــر مـوقــتــا والى
ـتطـلبـاتنا ح تـنفـيذ تـلك الدول 
بــهـــدف ضـــمـــان صـــحــة الـــكالب
ورعــايـتــهــا".كـمــا حض الــتـقــريـر
الصـادر في كانون األول/ديـسمبر
سؤول األمريكي على السعي ا
ـراقبـة الـكالب التي اليجـاد سـبل 
يــتم ارسـالــهــا الى بـلــدان أخـرى

ثـال مُنع ففي مـصـر على سـبـيل ا
مسؤولون أمـريكيون من الوصول
إلى بيوت الـكالب أو األمكنة التي
ـطار.و تـنـتشـر فـيهـا الـكالب في ا
أعــلــنت الــسـلــطــات الــعــســكــريـة
االسرائيلية إعادة توسيع مساحة
الصيد في بحر قطاع غزة إلى 15
مـيـال بـحــريــا ابــتــداءً من صــبـاح
الـثالثاء.وأكـدت نـقـابة الـصـيادين
الفلـسطـينيـ هذه اخلـطوة حيث
ســيــبــدأ الــسـمــاح بــالــصــيــد في
نطـقة التي  حتديـدها اعتبارا ا
مـن الــســـاعــة الـــثــامـــنــة صـــبــاح
الـــثـالثـــاء.وكـــانت اســـرائـــيل قـــد
قـلّـصت مــسـاحـة الــصـيـد الى 10
أمـــيــال اخلــمــيـس بــســبب إطالق

صواريخ من غزة.
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