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هوامش

من المتوقع أن يشهد العالم ارتفاعًا مهوًال في اإلصابات باألمراض المرتبطة بالخرف في العقود الثالثة المقبلة ،بحسب
دراسة أعدها فريق بحثي دولي متعدد التخصصات ،ونشرت في مجلة «النسيت»

يعد الخرف حاليًا السبب الرئيسي السابع للوفاة حول العالم (أندرو برات واليس)Getty/

مرضى الخرف

باختصار

ثالث دول خليجية تتصدر العالم العربي
محمد الحداد

م ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ـت ـضــاعــف ع ــدد
ال ـبــال ـغــن ال ــذي ــن ت ــزي ــد أع ـمــارهــم
عن  40عامًا ويعانون من مرض
الخرف في جميع أنحاء العالم ،إلى ثالثة
ُأض ـع ــاف عـ ــدد اإلصـ ــابـ ــات ال ـحــال ـيــة ال ــذي
ق ــدر ب ـ  57مليونًا فــي ع ــام  .2019وتشير
التقديرات إلى ارتفاع الرقم ليصل إلى 153
مليونًا في عام .2050
في دراسة مرجعية للعبء العاملي للمرض
هي األولــى التي تقدم تقديرات تنبؤية لـ
 204دول ،أعدها فريق بحثي دولي متعدد
الـتـخـصـصــات ،ون ـش ــرت ي ــوم الـخـمـيــس 6
يناير/كانون الثاني في مجلة The Lancet
 ،Public Healthأرجـ ـ ــع ال ـب ــاح ـث ــون ه ــذه
الزيادة الكبيرة املتوقعة في األســاس إلى
النمو السكاني وشيخوخة السكان.
للتنبؤ بمعدالت اإلصابة بالخرف ،ركزت
الـ ــدراسـ ــة ع ـلــى أربـ ـع ــة ع ــوام ــل خ ـطــر هــي:
التدخني ،والسمنة ،وارتـفــاع نسبة السكر
فــي ال ــدم ،وانـخـفــاض مـسـتــويــات التعليم.
وسلطت الضوء على تأثير هــذه العوامل
عـلــى االت ـجــاهــات املستقبلية .عـلــى سبيل
املثال ،من املتوقع أن تؤدي التحسينات في

الحصول على الحق في التعليم إلى الحد
من انتشار الخرف بمقدار  2مليون حالة
في جميع أنحاء العالم بحلول عام .2050
لكن ،رغم دور التعليم في الحد من الخرف،
إال أن عوامل أخرى تثبط تأثير هذا الدور،
من خالل االرتفاعات املتوقعة في معدالت
الـسـمـنــة وارتـ ـف ــاع نـسـبــة ال ـس ـكــر ف ــي ال ــدم
والتدخني ،والتي من املتوقع أن تؤدي إلى
زيادة تتجاوز  8ماليني حالة خرف.
ت ـت ـن ـب ــأ ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ب ـ ـ ــأن أك ـ ـبـ ــر زيـ ـ ـ ـ ــادة فــي
االن ـت ـش ــار س ـت ـحــدث ف ــي ال ـش ــرق األوس ــط
وش ـ ـمـ ــال أف ــريـ ـقـ ـي ــا ،وف ـ ــي ش ـ ــرق أفــري ـق ـيــا
ج ـنــوب ال ـص ـحــراء ال ـك ـبــرى .فـفــي األخ ـيــرة
م ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ــرت ـف ــع عـ ــدد األش ـخ ــاص
املصابني بالخرف بنسبة  357في املائة،
من حوالي  660ألفا في عام  2019إلى أكثر
من  3ماليني في عام  ،2050مدفوعًا بشكل
أساسي بالنمو السكاني.
وب ــاملـ ـث ــل ،فـ ــي شـ ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا والـ ـش ــرق
األوسـ ـ ــط ،م ــن امل ـتــوقــع أن تـنـمــو ال ـحــاالت
بـنـسـبــة  367ف ــي امل ــائ ــة ،م ــن م ــا ي ـقــرب من
 3م ــاي ــن إل ــى م ــا ي ـق ــرب م ــن  14مـلـيــونــا،
م ـ ــع زي ـ ـ ـ ـ ــادات كـ ـبـ ـي ــرة ب ـش ـك ــل خ ـ ـ ــاص فــي
قـ ـط ــر ( ،)%1926واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة
املـتـحــدة ( ،)%1795والـبـحــريــن (.)%1084

وقالت املؤلفة الرئيسية في الدراسة ،إيما
ن ـي ـكــولــز ،ال ـبــاح ـثــة ف ــي مـعـهــد ال ـق ـيــاســات
ّالصحية والتقييم في جامعة «واشنطن»،
إن ـ ـ ـ ـ ــه يـ ـمـ ـك ــن أن ت ـ ـك ـ ــون ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـت ــائ ــج
بـمـثــابــة دع ــوة إل ــى الـحـكــومــات وصانعي
ال ـس ـيــاســات ال ــذي ــن يـجــب عـلـيـهــم توسيع
نطاق الدعم والخدمات التي سيحتاجها
املصابون بالخرف ومقدمو الرعاية لهم
في املستقبل.
«ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،ي ـم ـكــن أن تـســاعــد
االسـتـثـمــارات فــي توسيع نـطــاق البرامج
املـنــاسـبــة ملعالجة عــوامــل الـخـطــر القابلة
للتعديل ،واالستثمارات في البحث حول
تـطــويــر عــاجــات فـعــالــة فــي تقليل الـعــبء
املستقبلي لهذا املرض» وفقا للمؤلفة في
تصريح لـ«العربي الجديد».
ي ـع ــد ال ـ ـخـ ــرف ح ــال ـي ــا ال ـس ـب ــب الــرئ ـي ـســي
ال ـســابــع ل ـلــوفــاة فــي جـمـيــع أن ـحــاء الـعــالــم
وأحد األسباب الرئيسية لإلعاقة بني كبار
ال ـســن عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم ،حـيــث قــدرت
التكاليف العاملية في عام  2019بأكثر من
 1تريليون دوالر أميركي.
ّ
ـرف يـصـيــب كـبــار
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـخ ـ ّ
ال ـســن بـشـكــل رئـيـســي ،فــإنــه لـيــس نتيجة
حتمية للشيخوخة .ويمكن منع أو تأخير

توقعات بتضاعف
عدد الذين يعانون
من الخرف ،فوق ّ
سن
األربعني ،في جميع
أنحاء العالم إلى ثالثة
أضعاف اإلصابات
الحالية
■■■
سيرتفع عدد
األشخاص املصابني
بالخرف في شرق
أفريقيا بنسبة  357في
املائة ،من حوالي 660
ألفا في عام  2019إلى
أكثر من  3ماليني في
عام 2050
■■■
في شمال أفريقيا
والشرق األوسط ،من
املتوقع أن تنمو الحاالت
بنسبة  367في املائة،
من نحو  3ماليني إلى
ما يقرب من  14مليونًا

م ــا ي ـص ــل إل ـ ــى  40ف ــي امل ــائ ــة م ــن ح ــاالت
ً
الـ ـخ ــرف إذا ت ــم ال ـق ـض ــاء ع ـلــى  12عــامــا
خ ـط ـرًا م ـع ــروف ــا هـ ــي :ال ـت ـع ـل ـيــم مـنـخـفــض
الجودة ،ارتفاع ضغط الدم ،ضعف السمع،
ال ـت ــدخ ــن ،ال ـس ـم ـنــة ف ــي مـنـتـصــف الـعـمــر،
االكتئاب ،الخمول البدني ،السكري ،العزلة
االجـتـمــاعـيــة ،اإلفـ ــراط فــي ش ــرب الـكـحــول،
إصابات الرأس ،تلوث الهواء.
ّ
وأوضـ ـح ــت نـيـكــولــز أن ال ـفــريــق اسـتـعــان
بـمـجـمــوعــة مـتـنــوعــة مــن أدوات النمذجة
واألساليب اإلحصائية للجمع بني األدلة
من الدراسات املنشورة والبيانات املتاحة
ح ـ ــول انـ ـتـ ـش ــار ال ـ ـخـ ــرف وحـ ـج ــم ال ـس ـك ــان
وانتشار عوامل الخطر القابلة للتعديل،
بما في ذلك التدخني وارتفاع نسبة السكر
التعليمي.
في الدم والسمنة والتحصيل
ّ
ّ
وأضافت أن أهم ما تبرزه النتائج هو أننا
األفراد املصابني
يجب أن نتوقع زيادة عدد ّ
ب ــال ـخ ــرف ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ،وأن ـ ـنـ ــا بـحــاجــة
ألن نكون مستعدين لهذه الــزيــادات عند
حدوثها .وسيكون من املهم أيضا التأكد
من أن النظام الصحي سيكون قادرًا على
تــوفـيــر امل ـ ــوارد وال ــدع ــم ال ــازم ــن لــأفــراد
املصابني بالخرف ومقدمي الرعاية لهم.
ووف ـقــا لـلـنـتــائــج ،تـتــأثــر الـنـســاء بــالـخــرف
أكثر من الرجال .ففي عام  ،2019كان عدد
ال ـن ـس ــاء امل ـص ــاب ــات ب ــال ـخ ــرف ي ـف ــوق عــدد
الرجال املصابني بالخرف بنسبة  100إلى
 .69ومن املتوقع أن يظل هذا النمط في عام
 .2050كما يتوقع الباحثون أن يرتفع عدد
حاالت الخرف في أوروبــا الغربية بنسبة
 74في املائة ،من حوالي  8ماليني حالة في
عام  2019إلى ما يقرب من  14مليونًا في
عام .2050

وأخيرًا
عالج الفقد في زمن الجائحة
محمود الرحبي

أقيمت األسبوع املاضي ( 10يناير) محاضرة في
علم النفس عــن «فـقــد عــزيــز على الـقـلــب» ،أهميتها
وراهنيتها فــي موضوعها الــذي ينسجم مــع كثرة
األع ــزاء واألصــدقــاء الــذيــن فقدناهم بسبب جائحة
ك ــورون ــا .وه ــو م ــا عـكـســه ال ـح ـضــور الـ ــذي فــاضــت
بــه الـســاحــة املفتوحة ملكتبة بيجس (األوراق) في
مسقط ،وهي مشروع مقهى ومكتبة تملكه وتشرف
عليه الصحافية والكاتبة بدرية العامري وعائلتها
الصغيرة.
ألقت املحاضرة الطبيبة النفسية ،وفاء البوسعيدي،
وهــي من املتخصصات العربيات اللواتي تستقبل
مـحــاضــراتـهــن النفسية تـفــاعـ ٌ
ـات مـهـمــة ،كـمــا أنها
تلقي محاضرات في أكثر من فضاء عربي ودولي.
وق ــد ات ـس ـمــت امل ـح ــاض ــرة بــالـعـمــق ف ــي اس ـت ـعــراض
املدارس النفسية في تعاملها مع ثيمة الفقد ،ومدى
ال ـت ـطــور ال ــذي حـصــل فــي ه ــذه الـجــزئـيــة اب ـت ــداء من
مدرسة فرويد التي تذهب إلى ضرورة القطيعة مع
امليت نهائيا ،ومسح أي ذكرى له في حياتنا من أجل
التخلص مــن ألــم الفقد ،إلــى م ــدارس أحــدث برهنت
على استحالة ذل ــك ،فامليت يظل حيا معنا ،ولذلك

يـجــب إي ـف ــاؤه حـقــه مــن ال ــذك ــر .وتــذهــب املـحــاضــرة،
وفقا آلخــر مستجدات علم النفس في التعامل مع
الفقد ،إلى ضرورة أن نترك للفقيد مساحة واسعة
ّ
يتحول الفقد
من حياتنا للحديث عنه وذكره ،حتى
إلــى حــالــة حـ ّـيــة تستحق الـعـنــايــة ،مــا سيجعلها مع
الوقت ،حالة مقبولة وطبيعية ،إذا اعتبرنا أن املوت،
في أساسه ،جزء طبيعي من الحياة.
ّ
تطرقت الطبيبة كذلك إلــى أن من الـحــاالت الصعبة
ّ
ّ
ال ـتــي ي ـمــر بـهــا أح ـبــة الـفـقـيــد وأه ـل ــه م ــا يـســمــى في
ع ـلــم ال ـن ـفــس ب ــاإلنـ ـك ــار ،ح ـيــث ي ـظــل املـ ـق ـ ّـرب ــون من
الفقيد ُيـنـكــرون غـيــابــه ،ويتعاملون مــع األم ــر كأنه
غ ـي ــر ح ـق ـي ـقــي ،وي ــرفـ ـض ــون ت ـص ــدي ــق أنـ ــه ل ــم يـعــد
مــوجــودا بيننا ،وخصوصا بعد الوفيات املفاجئة
التي أحدثتها جائحة كــورونــا ملـعــارف وأق ــارب في
منتصف أعمارهم ،وقــد رحلوا فجأة ،وليس بيننا
من لم يفقد قريبا أو صديقا أو عزيزا .شخصيا،
رحل أكثر من قريب لي فجأة ،وكانت أيام معدودة
بني آخر لقاء لي به وغيابه املفاجئ .والغريب أنه لقاء
لم يحمل ما يفيد بأنه لقاء أخير .حني أستحضر
أن الراحل كان في كامل شابه وقوته وعنفوانه ،ولم
يترك أدنى إشارة إلى فقدانه فجأة ،وفي أيام قليلة.
وج ـ ــاءت الـطـبـيـبــة ع ـلــى ض ـ ــرورة ت ــرك أه ــل الـفـقـيــد

ّ
يتحدثون عنه مــن دون أن نقاطعهم أو نقلل مما
يقولون ،فالحديث عن امليت ومحاسنه ،بحد ذاتــه،
عالج مهم ،يساهم ،مع الوقت ،في التخفيف من ّ
حدة
الفقد ،ويمنح الحالة بعدا واقعيا بــدل حالة اإلنكار
والـصـمــت الـتــي تـفــاقــم الـشـعــور عـلــى امل ــدى البعيد،
خصوصا حــن يتحد اإلنـســان مــع نفسه ويعيش
عزلته ،وذلــك ألن الفقيد ال بد أن يظهر ،بصورة أو
أخــرى ،في حياتنا ســواء عبر آثــاره وعالماته الدالة
عليه التي تركها في حياتنا أو من خالل الحلم الذي
تصعب السيطرة عليه وتوجيهه .وهــو مــا ُ
يحدث
بطبيعة الحال مع معظمنا.

الحديث عن الميت
ومحاسنه ،عالج مهم،
يسـاهم ،مع الوقـت ،في
حدة الفقد
التخفيف من
ّ

وبذلك دعت املحاضرة الجميع إلى الحديث بحرية،
ومــن دون خــوف ،عن األع ـ ّـزاء الذين فقدناهم ،وهو
ما حــدث في نهاية املحاضرة ،حني فتحت الطبيبة
ّ
يتحدث عن عزيز له فقده .ولقيت
املجال ملن أراد أن
الدعوة تجاوبا من الحضور .وكان في ذلك سانحة
لتسريح األح ــزان وتخفيف أثقالها .لنكتشف من
بــن الـحـضــور مـمــن كـتــب قـصــة ّ
ودبـ ــج روايـ ــة ،وهــو
ما شجعت عليه الطبيبة كثيرا ،بل إن بعضهم لم
يستطع الـتـخـلــص مــن ثـقــل الـفـقــد إال بـعــد أن كتب
مجموعة قصصية كاملة عن الفقيد ،وهو ما فعلته
مثال الكاتبة شريفة التوبي مــع ذك ــرى قريبة لها،
حني ألفت مجموعة قصصية أطلقت عليها عنوان
«س ـع ــاد» ،ورب ـمــا كــانــت ه ــذه الـخـطــوة سببا فــي أن
تحترف الكاتبة األدب ،حيث فــازت أخـيــرا روايتها
األول ــى «سـجــن الــزرقــة» بجائزة الجمعية ُ
العمانية
للكتاب واألدباء.
يستند الباحث املـغــربــي ،سعيد ناشيد ،فــي كتابه
«الطمأنينة والفلسفة» ،إلى مقوالت غربية وعربية
كثيرة منذ اليونان ،ومن أفكار يوردها فكرة املوت
املـبـكــر ،حـيــث شـ ّـبــه الـحـيــاة بـمـســرحـيــة ،فـهـنــاك من
ينهيها في فصل واحد ،بينما يظل آخرون ّ
يؤدونها
حتى نهاية الفصل األخير ،وفي ذلك كله داللة بليغة.
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