
ما ھي حروق السجائر؟ 
یتم وضع سیجارة مضاءة  المتعمدة عندما  السجائر  تحدث حروق 
على جلد الفرد مما یؤدي إلى حروق من الدرجة األولى أو الثانیة 
أو الثالثة (1). حتى تتسبب السیجارة في حروق فإنھ یجب أن تستمر 
وتعتمد   .(2) األقل  على  ثواٍن   2-3 لمدة  للجلد  السیجارة  مالمسة 
درجة الضرر على درجة حرارة التالمس ومدة التعرض ومنطقة 
الجلد المصابة (3). تندرج الحروق الناتجة عن السجائر ضمن فئة 
"حروق التالمس" وتترك آثاًرا محددة مقارنةً، على سبیل المثال، 

بالحرق السمطي (الناجم عن سائل ساخن مثل الماء أو الزیت). 

غالبًا ما یتم استخدام حرق السجائر مع مجموعة متنوعة من أسالیب 
المعني  و  المتحدة  لالمم  الخاص  مقرر  أشار  وقد   .(4) التعذیب 

بالتعذیب إلى اشارلحرق السجائر كوسیلة للتعذیب (5)(6)(7).

في الممارسة
فقد وجدت  العالم.  التعذیب ھذه حول  تواتر طریقة  یختلف 
من   57٪ أن   2016 عام  إجرائھا  تم  سریالنكیة  دراسة 
ضحایا التعذیب السریالنكیین قد تعرضوا للحرق بالسجائر 
على   1984 عام  إجرائھا  تم  كندیة  دراسة  ووجدت   .(1)
من   23٪ حرق  تم  أنھ  أساسي  بشكل  الشیلیین  الالجئین 
أوضحت  وقد   .(8) السیجار  أو  بالسجائر  التعذیب  ضحایا 
وإیران  (بنغالدیش  بلدان  ستة  في  التعذیب  دراسات  إحدى 
وبیرو وسوریا وتركیا وأوغندا) أن االحتراق بالسجائر كان 
شائعًا جدًا بین ضحایا التعذیب البنغالدیشیین (٪71) وأقل 
من  اآلخرین  السكان  في   (0-30٪) غائب  أو حتى  شیوًعا 

ضحایا التعذیب (9).

ویمكن أن ال تترك دائًما الندوب الناتجة عن حروق السجائر 
نفس األثر. ففي معظم الحاالت، تترك حروق السجائر ندبة 
 5-10 تبلغ مساحتھا من  الشكل  أو بیضاویة  دائریة  ممیزة 
الحروق في بعض األحیان  یتم احیاناَ وضع  انھ  مم.  غیر 
الواحدة تلو األخرى مما یتسبب في ندوب متعددة تشبھ ندبة 
واحدة طویلة. وباالضافة إلى ذلك، فإنھ إذا لم یتم ضغطھا 
فرط تصبغ  مناطق  السجائر  تترك  فقد  الجلد،  بإحكام على 
ندبات  تترك  أن  دون  أو سنوات  أشھر  بعد بضعة  تتالشى 
أیًضا  للندبة  الدقیق  الشكل  یختلف  أن  ویمكن   .(10)
عندبعض األفراد الذین ینتجون ندبات مرتفعة (تضخمیة) أو 
ندبات متكتلة تمتد إلى ما وراء الجرح األصلي (الجرواني). 
ویمكن أن ینتج بعض األفراد ندبات مع مركز فرط التصبغ 

أو محیط غیر واضح نسبیاً. (11).

مكن أن تؤدي أنواع مختلفة من السجائر إلى حروق مختلفة. 
فعلى سبیل المثال، یحترق طرف السیجارة المصنعة  عند 
حوالي 400 درجة مئویة مما قد یؤدي إلى إصابة خطیرة 
وتنتج  برودة  أكثر  تكون  والتي  الملفوفة  بالسجائر  مقارنة 

عموًما أضراًرا أقل أھمیة (12). 

العواقب الصحیة
ونفسیة  نتائج صحیة جسدیة  إلى  السجائر  تؤدي حروق  أن  یمكن 
إذ  الذي تسببھ.  األلم  للحروق ھي  نتیجة جسدیة  أھم  ضارة. ولعل 
اإلحساس  من  نوعین  السیجارة  عن  الناتجة  الحرارة  تسبب 
ان كل جروح   .(3) وألم حارق بطيء  ألم وخز سریع  بالحروق: 
االحتراق عرضة للعدوى البكتیریة والفطریة والتي قد تؤدي، إذا 
تركت دون عالج، إلى مضاعفات. ویمكن أن تحدث ھذه االلتھابات 
شدتھ  أو  سمكھ  أو  لونھ  الجرح  یغیر  قد  حیث  الجلد  مستوى  على 

(13)(14). ویتأثر خطر العدوى بكمیة األنسجة المحترقة. 

استجابات  إلى  واأللم  للحرق  المؤلمة  الطبیعة  تنتج  أن   یمكن  كما 
نفسیة مرضیة قد تؤدي إلى اضطرابات نفسیة مثل االكتئاب والقلق 

واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)       . وتتضمن عوامل
الخطر المطورة لھذه األنواع من االستجابات ما إذا كانت اإلصابة 
(أو الندبة) مرئیة، سواء كان الفرد مصابًا بقلق مسبق واضطرابات 

مزاجیة اكتئابیة، وما إذا كان لدیھ / لدیھا آلیة تكیف مرنة (4). 

الخالصة
على الرغم من أنھ قد تم إجراء بعض الدراسات في بلدان 
آسیویة محددة إال أن األدبیات حول حروق السجائر وحرق 
وتوضح  للغایة.  محدودة  تعتبر  للتعذیب  كوسیلة  السجائر 
إلى  تؤدي  ما  غالباً  السجائر  حروق  أن  المتوفرة  األدبیات 
التعذیب  طریقة  توضح  الشكل  بیضاویة  ممیزة  ندوب 
المستخدمة. ویمكن أن تكون العواقب الصحیة الناجمة عن 
 - خطر  أكبر  العدوى  كون  مع   - جسدیة  السجائر  حروق 
والقلق  االكتئاب  في  التسبب  إمكانیة  مع   - ونفسانیة 
واضطرابات ما بعد الصدمة التي تتطور الحقًا. من المھم 
إدراك أن حرق السجائر یسبب األلم ویؤدي إلى آثار ضارة 
على الصحة البدنیة والنفسیة أمرا أساسیا. ومن شأن تحسین 
على  الحصول  في  یساھم  أن  ھذا  التعذیب  اسلوب  توثیق 

معرفة أفضل حول انتشارھا وعواقبھا الصحیة. 
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