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إعادة التفكير بشأن رعاية الصحة العقلية :سد الفجوة في المصداقية
فيكرام باتيل

إعادة تعريف االفتراضات

أوالً ،تدبر االفتراض الخاص بالعناصر التي تتألف منھا
رعاية الصحة العقلية .لقد انصب تركيز الكثير من
الخطاب المتعلق برعاية الصحة العقلية على المبادئ
التوجيھية للعالج المنظم ،التي تتجلى على أفضل نحو
في المبادئ التوجيھية لبرنامج العمل المتعلق بالفجوة في
الصحة العقلية ) (mhGAPالخاص بمنظمة الصحة
العالمية ،والتي تؤكد على التدخالت باستخدام العقاقير
والتدخالت النفسية )دوا وآخرون .(2011 ،وفي القلب
من ھذه المبادئ التوجيھية تأتي الحالة المميزة للفئات
التشخيصية الطبية الحيوية مثل االكتئاب وانفصام
الشخصية )شيزوفرينيا( .ومع ذلك ،فمن الواضح اآلن
أن استخدام ھذه التسميات والتفسيرات الطبية الحيوية
المرتبطة بھا ليست في كثير من األحيان ضرورية وبل
قد تكون ذات نتائج عكسية .ويُعتبر دمج النماذج
التفسيرية المالئمة اقتصاديًا والتسميات المستخدمة من
قِبل غير المتخصصين في التدخالت ،وحتى عدم
استخدام مصطلحات مثل االكتئاب على اإلطالق ،ھو
السمة المميزة لتدخالت رعاية الصحة العقلية التي تتسم
بالفاعلية وقابلية الوصول إليھا )باتيل ،تشوداري،
رحمن وفيرديلي .(2011 ،ويتمتع دمج التدخالت التي
تستھدف النتائج التي تھم األشخاص المصابين وأسرھم
 على سبيل المثال ،العمل االجتماعي المستقل المتعلقباألشخاص المصابين بانفصام الشخصية )شيزوفرينيا(
مساو أو حتى أكثر أھمية من العالجات التي
 بوضعٍ
تركز على األعراض النفسية )باالجي وآخرون،
 .(2012و ُتعد تعبئة الموارد الشخصية والمجتمعية،
على سبيل المثال برامج الرعاية االجتماعية الحالية،
أمرً ا مھمًا للغاية لمعالجة محددات ونتائج االضطرابات
العقلية .ومن ث ّم ،يجب أن تتجاوز تدخالت الصحة
العقلية حدود التركيبات والعالجات الطبية الحيوية
المعرفة على نطاق ضيق.
ثانيًا ،تدبر االفتراض الخاص بمن ھو مقدم رعاية
الصحة العقلية .لقد ُ
طعن بقوة في االفتراض المتمثل في
أن مقدمي رعاية الصحة العقلية مماثلين للمتخصصين
في مجال الصحة العقلية من قِبل االبتكارات التي تشمل
تقاسم المھام وتدخالت الصحة العقلية على مستوى الخط
األول التي تنطوي على المجتمع والعاملين في مجال
الصحة من غير المتخصصين .ويُعتبر وجود مجموعة
كبيرة من األدلة ،التي ربما ُتعد األكبر ألي من
األمراض غير المعدية ،بمثابة برھا ًنا على فعالية ھذا
النھج )فان جينيكين وآخرون .(2013 ،وعن طريق
قدرتنا على االستفادة من ھذه الموارد البشرية المتاحة
على نطاق واسع وبأسعار معقولة لتقديم الرعاية على
مستوى الخط األمامي ،نحقق نقلة نوعية من التركيز

انصب تركيز االبتكارات في مجال الصحة العقلية
العالمية على معالجة العوائق القائمة في ’جانب العرض‘
لتقليل الفجوة على صعيد العالج ،وبذلك ،فقد أعادت
تعريف ثالثة افتراضات أساسية بشأن رعاية الصحة
ً
تحديدا مم تتألف عملية التدخل في رعاية
العقلية ،وھي
الصحة العقلية ومن ھو مقدم رعاية الصحة العقلية وما
ھي بيئة رعاية الصحة العقلية .ومع ذلك ،فإن مثل ھذه
االبتكارات وحدھا لن تقلل من الفجوة الموجودة على
صعيد العالج وذلك بسبب الفجوة بين فھم المتخصصين
في مجال الصحة العقلية لالضطراب العقلي ،الذي
يتضح على أفضل نحو من خالل أنظمة التشخيص
والمعطيات الوبائية الناجمة عنھا ،وتصور بقية العالم
للمعاناة النفسية .وھنالك حاجة إلى سد ھذه الفجوة في
المصداقية من خالل ثالث وسائل أساسيةً :
أوال ،تمييز
االضطرابات العقلية التي يمكن أن تستفيد من التدخالت
الطبية الحيوية عن حاالت الضيق األقل شدة؛ وتقديم
تدخالت لحاالت الضيق أساسً ا من خالل التدخالت
النفسية واالجتماعية األقل حدة والتي يتم تقديمھا خارج
نظام الرعاية الصحية الرسمي؛ وتحديد أوصاف الفئات
ً
استنادا إلى أنماط من الظواھر الملحوظة في
التشخيصية
ً
الفئات السكانية العامة ،بدال من تلك التي يتم رصدھا في
البيئات المتخصصة.
الكلمات المفتاحية :التشخيص ،نماذج تفسيرية ،الصحة
العقلية العالمية ،الفجوة في العالج

مقدمة
تأثرت الصحة العقلية العالمية تأثرً ا كبيرً ا بمفھوم الفجوة في
’العالج‘ ،أي نسبة األشخاص الذين يعانون من اضطراب
عقلي في قطاع من السكان والذين ال يكونون على اتصال
بمقدمي خدمات الرعاية وال يستفيديون من العالجات
المستندة إلى األدلة )باتيل .(2010 .وفي محاولة للحد من

ھذه الفجوة ،ظھر عدد متزايد من نماذج رعاية مبتكرة
عبر مجموعة من البيئات قليلة الموارد والتي تطعن في
ثالثة افتراضات أساسية بشأن رعاية الصحة العقلية :ما
العناصر التي يجب أن تتكون منھا رعاية الصحة
العقلية؛ ومن ھو مقدم رعاية الصحة العقلية؛ وأين
ينبغي توفير رعاية الصحة العقلية .وقبل أن أنتقل إلى
موضوع الفجوة في المصداقية ،سوف أتناول بإيجاز
كيف أن االبتكارات التي تھدف إلى معالجة الفجوة في
العالج تعيد تعريف كل من ھذه االفتراضات.
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ممن خضعوا للتشخيص في الدراسات االستقصائية لم
يحصلوا على خدمات رعاية صحية عقلية متخصصة
)وانغ وآخرون .(2007 ،وفي حين أن إعادة تشكيل
محتوى التدخالت وتقاسم المھام مع الموارد البشرية
غير المتخصصة وتقديم الرعاية في األماكن غير
المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية قد يعالج ھذه
الفجوة إلى حد ما ،إال أنه ليس من المرجح أن يكون
كافيًا .إنني أرى أن المشكلة الرئيسية تكمن في الفجوة
بين فھم المتخصصين في مجال الصحة العقلية
لالضطراب العقلي ،الذي يتضح على أفضل نحو من
خالل أنظمة التشخيص والمعطيات الوبائية الناجمة
عنھا ،وتصور بقية العالم للمعاناة النفسية .خالصة
القول ،ھذه ھي الفجوة ،التي أشير إليھا باسم فجوة
’المصداقية‘ ،والتي نحتاج أن نسدھا ،ولفعل ذلك ،قد
نحتاج إلى مراجعة مفاھيمنا عن االضطراب العقلي
بشكل كبير وأن نكون على استعداد للتخلي عن بعض
المعتقدات التي نؤمن بھا.
ً
ومع ذلك ،إنني أحتاج ،أوال ،إلى توضيح أن اقتراحي ال
ينكر وجود االضطرابات العقلية أو األسس البيولوجية
لھا .ومما ال شك فيه )في تصوري على األقل( أن
الظواھر التي نحن نصفھا باعتبارھا من سمات
ً
استنادا إلى األنماط
االضطرابات العقلية والتي نصنفھا
الملحوظة في المجموعات السكانية لھا أساس بيولوجي
في المخ .وإال كيف يمكننا تفسير التجارب اإلنسانية
العالمية المتعلقة بالتعب أو انعدام التلذذ )الفقدان الشديد
لالھتمام الذي تتسم به تجربة االكتئاب( أو الھلوسة أو
اشتھاء المواد الضارة؟ ومع ذلك ،بطبيعة الحال ،ترتبط
ً
ارتباطا وثي ًقا بالمحددات االجتماعية
ھذه التجارب أيضً ا
والثقافية القوية ،وربما ترتبط على نحو فريد
باالضطرابات العقلية ،وكذلك معرفة الشخص بنفسه.
وفي ھذا الصدد ،تختلف االضطرابات العقلية تمامًا عن
الظروف الصحية البدنية :ببساطة ليس ھناك ثمة تشابه
بين ُدمَّل مؤلم وشعور باالكتئاب أو بين ارتفاع درجة
الحرارة وتھيؤات سماع أصوات .وفي إطار رغبة
بعض قطاعات مجتمع متخصصي الصحة العقلية
)يمكن القول ،القطاعات األكثر ھيمنة( في االنتماء إلى
ھيئة طبية قوية ،كان ھناك ميل متعمد في التوازن بين
السرد الشخصي والمفھوم الطبي الحيوي تجاه األخير،
مع اعتماد لغة اصطالحية غامضة بشكل متزايد خاصة
بالفئات التشخيصية للتواصل مع بعضھم البعض ،وربما
للتأثير في زمالئنا في الفروع األخرى للطب .بيد أنه،
عند القيام بذلك ،نبدو أننا فقدنا القدرة على التواصل
فعليًا مع اآلخرين في مجتمعاتنا الخاصة.
تمثل حاالت الجدل المثارة مؤخرً ا حول الدليل
التشخيصي واإلحصائيthe Diagnostic and ) 5-
) (Statistical Manual-Vفرنسيس ،(2013 ،إلى
حد كبير ،انعكاسً ا لھذه الفجوة في المصداقية .وينصب
تركيز االنتقادات على المخاوف من أن بعض الفئات
التشخيصية تعكس الطابع الطبي للظاھرة المعيارية
وأنھا مخطأة في تفضيل الجانب البيولوجي على

على نقص الموارد البشرية المتخصصة إلى التعبئة
الفعالة للموارد البشرية المتاحة .وبالطبع ،فإن ھذه
الموارد البشرية تحتاج إلى تدريب يتم تطويره على نحو
دقيق ،واألھم من ذلك ،استمرار اإلشراف على تقديم
الرعاية بجودة مستدامة .واالعتماد على المتخصصين
في التدريب وإجراء عملية اإلشراف يمثل عقبة محتملة
أخرى في طريق تحسين الوصول إلى نماذج الرعاية
القائمة على تقاسم المھام .ومع ذلك ،فقد أظھر تقييم
تجريبي مؤخرً ا أنه ،إذا تم تحقيق الكفاءة ،فيمكن
للمستشارين غير المتخصصين تقييم جودة الجلسات
االستشارية بمستوى من الدقة يماثل مستوى
المتخصصين )سينغال وآخرون ،المقدم( .ويعني ھذا
النموذج الخاص بتقاسم مھام اإلشراف أن دور
ً
تركيزا على تصميم البرامج
المتخصصين يصبح أكثر
وضمان الجودة وتوفير اإلحالة بالنسبة للحاالت المعقدة
أو غير المستجيبة للعالج ،األمر الذي يتيح تغطية
سكانية أكبر بكثير لكل متخصص.
ً
ثالثا ،تدبر االفتراض الخاص بأين يمكن تقديم رعاية
الصحة العقلية .إن أحد الجوانب الفريدة لالبتكارات في
مجال الصحة العقلية العالمية ھو أنه ال يتم عمليًا تقديم
الخدمة في البيئات المتخصصة .إن مراكز الرعاية
الصحية األولية ُتعتبر ،بطبيعة الحال ،منصة متوقعة
لتقديم الخدمة ،ولكن ،ربما على نحو أكثر إبداعً ا ،يتم
اآلن تقديم رعاية الصحة العقلية في مجموعة من
األماكن األخرى ’غير المتخصصة في تقديم الرعاية
الصحية‘ ،ال سيما في منازل المرضى وفي المدارس
بالنسبة لألطفال .وبذلك ،في معظم األحيان ،تتم معالجة
العوائق ذات الصلة بالحرج االجتماعي والتكلفة التي
تحول دون الحصول على العالج وااللتزام به ،األمر
الذي يؤدي إلى ارتفاع معدالت إتمام العالج ،وبالتالي
تحقيق نتائج أفضل.

الطلب والفجوة في المصداقية
في حين أن الكثير من االبتكارات في مجال الصحة
العقلية العالمية المشار إليھا أعاله قد ركزت على
معالجة العوائق القائمة في ’جانب العرض‘ لتقليل الفجوة
على صعيد العالج ،على سبيل المثال ،النقص في
الموارد البشرية المتخصصة ،يمكن أن ُتعزى ھذه
الفجوة أيضً ا إلى العوائق القائمة في جانب الطلب
المتعلقة باآلراء المتباينة بشكل كبير في المجتمع بشأن
االضطرابات العقلية .في الواقع ،فإن الفرضية األساسية
التي تطرحھا ھذه المقالة ھي أن اإلستراتيجيات المتعلقة
بجانب العرض وحدھا لن تقلل من الفجوة في العالج
مرض .حتى في أغني بلدان العالم التي تتمتع
بشكل
ٍ
بنظام رعاية صحية عالمي حيث يتم فيه تقديم رعاية
صحية عقلية مجانية ومتعددة التخصصات وموجھة
للمجتمع وتتسم بالشمول واالتساق )مثل بلدان أوروبا
الغربية( ،نجد أن قطاعًا كبيرً ا من األشخاص )بل
األغلبية في بعض البلدان( المصابين باضطراب عقلي،
ال سيما اضطرابات المزاج والقلق وتعاطي المخدرات،
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وتوسيع مفھوم التدخل الخاص بالصحة العقلية لدمج
عملية تعبئة الموارد الشخصية والمجتمعية
واإلستراتيجيات التي لھا صلة بالسياق وتقديم التدخالت
حيثما يفضل الشخص سواء في منزله أو في أماكن
مجتمعية أخرى .ومع ذلك ،ھناك حاجة ألن يكون
المبتكرون المعنيون بالصحة العقلية العالمية على حذر
من الوقوع في نفس الفخ الذي وقع فيه القائمون على
نظم الرعاية الصحية العقلية في البلدان الغنية ،أي
انتھاج الرعاية التي تتسم بالمھنية الشديدة وعدم
المرونة ،والتي تكون موجھة من قِبل فئات تشخيصية
قائمة على الطب الحيوي ونماذج عالج معرفة على
نطاق ضيق ،ونظم تقديم خدمات تقوم على النماذج
التنازلية التي تستبعد المجتمعات من أن يكون لھا دور
حيوي .إنني اقترح مجموعة من اإلستراتيجيات التي،
آمل أن تقلل من الفجوة الواسعة ،والتي ربما تزداد
اتساعاً ،في المصداقية بين المتخصصين في مجال
الصحة العقلية ومجتمعاتھم.

االجتماعي .ولعل ھذا ھو التشخيص األكثر صحة بين
تشخيصات اضطرابات المزاج والقلق واضطرابات
تعاطي المخدرات واالضطرابات العاطفية والسلوكية
في مرحلة الطفولة ،التي تمثل جميعھا تصنيفات
اصطناعية مفروضة على األبعاد التي تحدث بشكل
طبيعي لالستجابات النفسية تجاه تجارب الحياة اإلنسانية
المشتركة .بالطبع ،فإن فرض تصنيفات اصطناعية يعد
أيضً ا صحيحً ا في الكثير من حاالت الصحة البدنية مثل
ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري ،ولكن ،كما أشرت
ساب ًقا ،ھناك فرق ملحوظ في رؤية المجتمعات لحاالت
الصحة البدنية تلك ،ال سيما أنھا ينظر إليھا ’كأمراض‘
مميزة ومنفصلة عن الھوية الشخصية للفرد .من ناحية
أخرى ،فإن الغالبية العظمى من األشخاص ممن تم
تشخيص حالتھم على أنھم يعانون من االكتئاب أو
ً
استنادا إلى مقابلة خاصة
تعاطي المشروبات الضارة،
بالطب النفسي أو التشخيص السريري ،ال يفھمون
مشكلتھم على أنھا حالة صحية مميزة تنطوي على سبب
طبي حيوي؛ حيث إنھم بدالً من ذلك ،يستخدمون
تسميات ذات مغزى ثقافيًا وتفسيرات سببية لحالة
ً
ارتباطا وثي ًقا
الضيق التي يعانون منھا على أنھا مرتبطة
بحياتھم الشخصية .وبطبيعة الحال ،في ھذا الصدد ،فإن
آرائھم تكون متسقة تمامًا مع المؤلفات الخاصة
باألمراض الوبائية السابقة التي تتناول المحددات
الخاصة بھذه االضطرابات العقلية.
ال يوجد فيما قدمته شئ جديد؛ فقد ذكر العديد من
المؤلفين أن ھناك حاجة إلى مراجعة المفاھيم الخاصة
بنا حول االضطرابات العقلية الستيعاب اآلراء السائدة
في المجتمع .ببساطة ،ھذه الفجوة في المصداقية بين
جماعات المتخصصين في مجال الصحة العقلية وبقية
العالم تمثل واحدة من األسباب الرئيسية للفجوة الحاصلة
على صعيد العالج في جميع المناطق حول العالم.
وتتضح الفجوة في المصداقية من خالل ثالث مالحظات
نقدية :إضفاء الطابع الطبي على الجوانب االنفعالية
وفرض تصنيفات اصطناعية على أبعاد التجارب
النفسية المعيارية؛ واستخدام مصطلحات لغة اصطالحية
ً
تعقيدا من أي وقت مضى ،مثل التسمية
أكثر
التشخيصية الجديدة الضطراب تقلبات المزاج التخريبية
)(Disruptive Mood Dysregulation Disorder
عند األطفال؛ والتركيز المتزايد على رعاية الصحة
العقلية الموجھة على أساس الطب الحيوي باعتبارھا
الحل األساسي لھذه المشكالت.
وفي كثير من النواحي ،تھدف المناھج التي يتبناھا
المبتكرون المعنيون بالصحة العقلية العالمية والتي تم
ً
تحديدا مع بعض ھذه التحديات.
وصفھا ساب ًقا للتعامل
ويتجنب كثيرون استخدام فئات تشخيصية ولغة
اصطالحية معقدة )على سبيل المثال ،ال تستخدم معظم
التجارب الناجحة الخاصة بالعالج النفسي لإلكتئاب في
البلدان النامية مصطلح "االكتئاب" في المكون التثقيفي
الخاص بالمرضى( ،في حين أنھم يستخدمون العاملين
غير المتخصصين في مجال الصحة لتقديم التدخالت

اإلستراتيجيات
بادئ ذي بدء ،نحن بحاجة إلى التخلي عن استخدامنا
لتقديرات مدى االنتشار الناتجة عن الدراسات
االستقصائية الوبائية باعتبارھا مصدرً ا لألدلة لتحديد
العامل المشترك في الجزء الذي يشير إلى وجود فجوة
على صعيد العالج .ومن المحتمل أن يمثل ذلك اقتراحً ا
ً
متأكدا ،ھناك القليل
مثيرً ا للجدل؛ ومع ذلك ،لكي تكون
فقط من سكان العالم الذين يصدقون بالفعل أي من
التقديرات الكبيرة المذھلة الصادرة عن ھذه الدراسات
االستقصائية .وتفتقر ھذه التقديرات ببساطة إلى
المصداقية الظاھرية ألنھا تخلط بين الضيق االنفعالي
واالضطرابات العقلية التي تحتاج إلى تدخالت طبية
حيوية محددة .وبالطبع فإن عمليات التشخيص ُتعتبر
ذات أھمية .ومع ذلك ،قد يتمثل السبيل إلى سد الفجوة
في المصداقية في ھذا السياق في وضع حدود لحاالت
تشخيص االضطرابات المحددة ليس فقط على أساس
تصنيف مجموعات األعراض وتأثيرھا ،وإنما أيضً ا
على احتمالية االستفادة من التدخالت الطبية الحيوية
المتاحة ،خصوصًا في تقليل جوانب الضعف في المھام
الرئيسية التي ُتمارس في الحياة اليومية .وإذا تم ذلك،
ربما ما يصل إلى نصف أولئك الذين يتلقون تشخيصات
بتعاطي المخدرات أو اضطرابات المزاج والقلق ،الذين
يمثلون  %75من العبء العالمي لالضطرابات النفسية،
لم تعد تنطبق عليھم صفة "شخص مضطرب" .ولعل
تسمية "ضائقة" التي تنطوي على أھمية طبية حيوية
أقل ،بدون المزيد من التصنيف إلى فئات فرعية ،قد
تقدم وسيلة لوصف ھؤالء األشخاص الذين ،على الرغم
من عدم استيفائھم معايير الحدود الخاصة بتشخيص
اضطراب معين ،ما زالوا ال يؤدون عملھم على النحو
األمثل تمامًا .وتدعم ھذا االقتراح أدلة تجريبية قوية
التي تمثل ،على المستوى األكثر اعتداالً ألبعاد أعراض
الصحة النفسية الشائعة ،صعوبة للغاية )ويمكن القول
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نظر مماثلة حول تصور عواقب الصحة العقلية الناجمة
عن الصراعات وغيرھا من حاالت الطوارئ .وتشكل
ھذه االختالفات الجوھرية التي تفصل ممارسة الرعاية
الصحية العقلية عن الرعاية الصحية الجسدية ،في واقع
األمر ،جوھر تفردھا وجاذبيتھا .وھناك حاجة إلى دعم
ھذه االختالفات والتأكيد عليھا ،بدال من التغاضي عنھا
في ضوء الرغبة إلى أن نصبح محل احترام وجزءًا من
جوھر الطب ،إذا أردنا أن نسد الفجوة في المصداقية
بين المتخصصين في مجال الصحة العقلية والمجتمعات
التي نخدمھا .فعند القيام بذلك ،سنكون فقط قد قمنا
بإعادة تأكيد مكاننا الصحيح في المساحة الفريدة بين
الطب والمجتمع التي شغلتھا ممارسة الصحة العقلية في
السابق.

أنھا اصطناعية تمامًا( في تمييز الفئات الفرعية
’لالضطرابات‘.
ثانيًا ،نحتاج إلى أن نقر أنه ،بينما يمكن مساعدة
األشخاص الذين يكونون ’في ضيق‘ )لكنھم ليسوا
’مضطربين‘( للتغلب على الضيق بشكل أفضل ،يمكن
تقديم المساعدة التي يحتاجون إليھا بطرق مختلفة تمامًا
خارج نظام الرعاية الصحية الرسمي ،على سبيل المثال
من خالل التدخالت االجتماعية منخفضة التكلفة مثل مد
يد العون )المصادقة( وتقديم المساعدة العملية من أجل
التغلب على الصعوبات االقتصادية وتعبئة وتعزيز
مصادر المساعدة غير الطبية الحيوية الحالية المقبولة
في ھذا السياق )مثل التدخالت الروحية في بعض
المناطق( ودعم المساعدة الذاتية المقدمة من خالل
الكتب أو اإلنترنت )فيربيرن وباتيل .(2014 ،وھذه ال
تمثل تكلفة أرخص فحسب ،بل أيضً ا تتوافق مع فھم
الشخص لمشكلته والسياق ونتيجة حاالت الضيق ھذه
والدليل العالجي.
ً
ثالثا ،كما أشرت في سياقات أخرى )جاكوب وباتيل،
 ،(2014يجب أن تستند أوصاف الفئات التشخيصية إلى
أنماط الظواھر الملحوظة بين عموم السكان ،بدالً من
تلك التي يتم مالحظتھا في أماكن متخصصة .وإذا كان
لنا أن نتبع ھذه النظرية ،فعندئذ من المحتمل أال يكون
ھناك تبرير للفصل بين تشخيصات اضطرابات المزاج
والقلق واالضطرابات جسدية الشكل )على األقل في
األماكن غير المتخصصة( ،حيث إن ،بالنسبة للغالبية
العظمى من الناس ،الظواھر المرتبطة بھذه التشخيصات
تحدث معً ا ،وليس من المستغرب ،أن تشترك ھذه
االضطرابات في سببيات مماثلة وتستفيد من التدخالت
المتشابھة .ويظل مفھوم االضطرابات النفسية الشائع،
الذي دافع عنه ممارسو رعاية الصحة العقلية األولية
ألكثر من عقدين ،الصيغة األكثر صحة لوصف
التجارب المتباينة في السكان.
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