
ما ھو الضرب ؟  
الضرب ھو شكل من أشكال العقوبة البدنیة و التي قد تشكل 
 .(1،2) الدولي  القانون  بموجب  معینة  ظروف  تحت  تعذیبا 
یشیر الضرب إلى الفعل العنیف المتمثل في السفع أو الركل 
ممنھج  غیر  أو  (منظًما)  ممنھج  یكون  أن  یمكن  والذي 
طرق  عن  منفصلة  حقائق  اوراق  توجد   .(3) (عشوائي) 
الضرب المنھجي مثل التلیفونو و الفلقة. یتم الضرب اما عن 
مثل  وسائل  بإستخدام  اما  المجردتان  القدم  او  األیدي  طریق 
البنادق والعصى والسوط ، على سبیل المثال ال الحصر (4). 

و یُعتبر الضرب طریقة "تعذیب شائعة".

في الممارسة
وجدت الدراسات أن الضرب ھو أكثر طرق التعذیب البدني 
الناجین من  شیوًعا ، حیث تعرض ما یقرب من ٪100 من 
التعذیب للضرب (3،4،6،7،8،9). ال یقتصر الضرب على 
ستة  في  التعذیب  عقابیل  قارنت  دراسة  وجدت  معینة.  بلدان 
وأوغندا  وسوریا  وبیرو  وبنغالدیش  تركیا   - مختلفة  بلدان 
(10). كما  للضرب  الناجین  - وجدت تعرض جمیع  وإیران 
إلى  األوسط  الشرق  من  الجئین  بین  أخرى  دراسة  أشارت 

تعرضھم جمیعا للضرب، بغض النظر عن البلد (5).
یبدو أن ھناك بعض األدوات المستخدمة للضرب بشكل شائع 
في جمیع أنحاء العالم بینما تنتشرأدوات اخرى بشكل خاص 
في بلدان معینة. على سبیل المثال ، لوحظ استخدام القبضات 
الدراسة  في  الستة  البلدان  جمیع  في  والھراوات  والعصي 
أكثر  الھراوات  كانت  بینما  لكن  و   .(10) أعاله  المذكورة 
كان  الكھربائیة  بالحبال  الجلد  أن  إال   ، بنغالدیش  في  شیوًعا 
أكثر شیوًعا في إیران وسوریا. في الكامیرون ، كانت األدوات 
واألسالك  والحبال  العصي  ھي  للضرب  شیوًعا  األكثر 
والبنادق (11). اما في فیجي ، فالھراوات وأحزمة الشرطة و 
مفك البراغي ھي األدوات األكثر إستخداما (12). في دراسة 
أجریت بین الجئي الروھنجیا ، وصف المشاركون الضرب 
بالقبضات وأعقاب البنادق والمصباح الكھربائي كأكثر طرق 

الضرب المتكررة (4).

العواقب الصحیة
النطاق.  واسعة  الضرب  عن  الناتجة  الصحیة  العواقب  قائمة 
تعتمد العواقب على موقع الجسم المعني وشدة الضرب. الضرب 
یسبب األلم أثناء وبعد الفعل و قد یصبح األلم مزمنًا (4). بشكل 
عام ، ستؤدي الصدمة الجسدیة التي یتعرض لھا شخص ما من 

خالل الضرب إلى ما یعرف بصدمة القوة الحادة
(blunt force trauma) التي تتطور إلى واحدة أو مزیج من 
أربعة صدمات محددة: الكدمات و السحجات و التمزق والكسور 
(13). الكدمات ھي أكثر أنواع الصدمات شیوًعا بسبب الضرب 
یتم  عندما  تحدث  التي   tramline bruise كدمة  ھو  مثال  و 
ضرب سطح الجلد بواسطة أدوات حادة مع العلم بإن عدم وجود 
كدمة واضحة ال یشیر إلى عدم وجود صدمة حادة لمنطقة معینة 
(13،14). قد یكون الضرب باتجاه الجذع أو الرأس قاتالً بسبب 
یؤدي  قد   ، ذلك  على  عالوة   .(13) الداخلیة  األعضاء  نزیف 
العضلة  تحلل  إلى  العضالت  یصیب  الذي  الشدید  الضرب 
(إطالق محتوى األلیاف العضلیة في مجرى الدم) والذي بدوره 

قد یؤدي إلى تلف الكلى أو الفشل الكلوي (15).
مثل  تآكل،  اي  سحجات،  حدوث  في  أیًضا  الضرب  یتسبب  قد 
السحجات الناتجة عن الضرب بأداة (13). غالبًا ما تتم مالحظة 
التآكل عندما تكون طبقة الجلد رفیعة او مكان بروز العظام. في 
بعض الحاالت ، قد تظھر السحجة على شكل األداة التي تسببت 

في اإلصابة.
إن القوة المطبقة على الجسم من خالل الضرب قد تؤدي أیًضا 
الجلد  تكسیر  أو  قطع  من  یتكون  تمزق   - مفتوحة  جروح  إلى 
تكون  ندوبًا  الجروح  تترك  قد  و   .(13) األساسیة  واألنسجة 

عرضة للعدوى إذا لم تتم معالجتھا (13).
األكثر  المواقع  كسور.  حدوث  في  أیًضا  الضرب  یتسبب  قد 
شیوًعا للكسور الناتجة عن الضرب ھي عظام األنف واألضالع 
الفقري  والعمود  والید  والزند)  القطر  (نصف  الساعد  وعظام 

(النتوء المستعرض للفقرات والعصعري) (13).
على الرغم من أن الضرب على أي جزء من الجسم قد یسبب 
عواقب خطیرة ، إال أن بعض أجزاء الجسم تكون أكثر عرضة 
الضرب  یتسبب  قد   ، المثال  سبیل  على  دائمة.  وخیمة  لعواقب 
من  العدید  إلى  یؤدي  قد  الذي  و  المخ  إصابة  في  الرأس  على 
والمعرفیة  العصبیة  اإلعاقات  تشمل  التي  الصحیة  العواقب 
بالصداع  اإلعاقات  ھذه  ارتبطت   .(16) والنفسیة  والجسدیة 
المستمر و مشاكل في النوم و فقدان السمع و اضطراب ما بعد 

الصدمة (PTSD) والعجز العام في األداء (16).
الجھاز  تلف  بعد  عصبیة  صدمة  إلى  الحاد  الضرب  یؤدي  قد 
العصبي أو صدمة نقص حجم الدم بسبب فقدان الدم أو سوائل 
فشل  إلى  بدوره  یؤدي  قد  الصدمات  من  النوعین  كال  الجسم. 

أعضاء الجسم (2).
بصرف النظر عن العدید من عواقب الصحة البدنیة للضرب ، 
من المحتمل أن یواجھ األفراد صعوبات نفسیة خطیرة. توصلت 
الدراسات لعالقة بین اإلحساس باآلالم و اإلجھاد الحاد و فقدان 

السییطرة من ناحیة و المشكالت العقلیة من ناحیة أخرى (6). 
باإلضافة إلى ذلك ، فكما ھو الحال مع جمیع أسالیب التعذیب ، 
یمكن أن یؤدي الضرب إلى أعراض اضطراب ما بعد الصدمة 
واضطرابات  واكتئاب  وعاطفیة  سلوكیة  ومشاكل   ،  (PTSD)

النوم والقلق وكذلك مشاكل في العالقات االجتماعیة (2،7). الضرب
مجموعة أوراق الحقائق المتعلقة بالصحة
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(13). الكدمات ھي أكثر أنواع الصدمات شیوًعا بسبب الضرب 
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الخالصة
ھي  و  والتعذیب  المعاملة  لسوء  شائعة  طریقة  الضرب 
الجسم  من  مختلفة  أجزاء  تستھدف  للغایة  متغیرة  طریقة 
الضرب على  آثار  فإن   ، وبالتالي  أدوات مختلفة.  بواسطة 
إلى  المؤقت  األلم  من  تتراوح  أن  ویمكن  متغیرة  الناجي 

اإلعاقة المزمنة ، واألضرار العصبیة أو حتى الموت.


