
ما ھي "الفلقة"؟  
"الفلقة" ھي المصطلح األكثر استعماال للتعبیر عن التطبیق 
نادرا على  القدم أو  الحادة على مستوى  المتكرر للصدمة 
مستوى كف الید أو على مستوى األوراك. تتمثل مرادفات 

"الفلقة" في:
 karma, arma, bastinad, basinado

تم إعتبارالفلقة كشكل من أشكال التعذیب من قبل المحكمة 
ھو  الغرض  یكون  "عندما  اإلنسان  لحقوق  األوروبیة 
المعاقبة أو الحصول على اعترافات" (4-2) ویتم تسمیة 
الفلقة كطریقة تعذیب من قبل مقرر األمم المتحدة الخاص 

المعني بالتعذیب (5).

في الممارسة
تبین دراسة دنمركیة تم إجرائھا سنة 2008 أن 40 
طالبي  بین  من  التعذیب  من  الناجین  من  بالمائة 
دراسة  أثبتت  و   .(4) للفلقة  تعرضوا  قد  اللجوء 
من  بالمائة   45 أن   2009 سنة  إجرائھا  تم  سویدیة 
للفلقة  تعرضوا  قد  اللجوء  طالبي  بین  من  الناجین 
لدى  للفلقة  أعلى  تردد  الدراستان  تبین  و   .(5)

الرجال.
تم توثیق استخدام الفلقة خالل العقدین الماضیین في 
كل من أفغانستان و الجزائر و األرجنتین و أذربجان 
و بنغالدش و الكمرون و الشیلي و مصر و إریتریا 
و أثیوبیا و الیونان و الھند و العراق و إسرائیل و 
األردن و كینیا و لبنان و لیبیا و موریشیوس و نیبال 
الصومال و كوریا  إسبانیا و  البیرو و  و  وفلسطین 
الجنوبیة و سوریا و الشیشان و تركیا و أوغندا (2).

یوجد ھناك نوعین من الفلقة. تستلقي الضحیة، في 
ساقیھا  تكون  بینما  بطنھا  على  األول،  النوع 
النوع  أما في  نعلیھا موجھان لألعلى.  معكوفتین و 
تربط  بینما  ظھرھا  على  الضحیة  فتستلقي  الثاني، 
ساقیھا من ناحیة الكحلین بإحكام حول عمود. یمكن 
تعلیق العمود أو شده من قبل رجلین بینما یوجھ نعلي 
على  الضحایا  بعض  یجبر  الخارج.  إلى  الساقین 
المشي خالل أو بعد ضربھ حتى یزید مفعول الفلقة 

.(2)

العواقب الصحیة
غالبا ما یبلغ ضحایا الفلقة عن الضعف في المشي بما في 
القدمین و  تقلص خطوة  المشي و  نمط  التغیرات في  ذلك 
مزمنة  إعاقة  إلى  تقود  أن  شأنھا  من  التي  المشي  سرعة 
(3,7). إنكسور عظم الكعب، وعظم األمشاط، واألكتاف 

ھي غیر شائعة ولكنھا تحدث (1).

غالبا ما یتم وصف نوعین من األلم: 
1  ألم عمیق و كلیل و تشنج في القدمین، یصبح أكثر كثافة 
أسفل  إلى  العضالت  نشاط  مع  وینتشر  الوزن  حمل  مع 

الساق.
2  حرق سطحي و ألم الذع في باطن القدم غالبا ما یكون 

مصحوبا باضطراب حسي. 
و یمكن لكلیھما أن یؤثرا بشكل مھم على األنشطة الیومیة 

للضحیة (3).
 

مضاعفات  أخطر  من  المغلقة  المقصورة  متالزمة  تعتبر 
الفلقة. إذ یمكن أن تتسبب في التنّخر (التلف العضلي الال 
رجعي) بسبب انسداد األوعیة الدمویة. و یمكن أن ینتج عن 
ذلك الغرغرینا (عدوى بكتیریة خطیرة) في مستوى الجزء 
البعید من القدم أو أصابع القدم مما قد یؤدي إلى بتر ذلك 

الجزء (1).

یمكن للفلقة ان تتسبب في سحق الكعب و أسفل القدم مما 
على  القدم  قدرة  فقدان  و  التوسید  تأثیر  فقدان  إلى  یؤدي 

امتصاص اإلجھاد الناجم عن المشي (1). 
كما یمكن ان تسبب الفلقة تمزق النخاع الشوكي األخمصي 
الذي یعتبر النسیج الضام الموجود تحت جلد باطن القدمین 

.(1)
و اخیرا إلتھاب اللفافة األخمصیة، أي إلتھاب األنسجة التي 
تحدث  أن  یمكن  و  القدم،  من  السفلي  الجزء  عبر  تمتد 

كمضاعفات مستقبلیة للفلقة.

الخالصة
صحیة  عواقب  ولھا  البلدان  من  العدید  في  الفلقة  تمارس 
الناجین من  لعالج  بروتوكوالت  ندرة  حالیًا  یوجد  خطیرة. 

الفلقة مستمدة من دراسة منھجیة للعالج ونتائج العالج.

الفلقة
مجموعة أوراق الحقائق المتعلقة بالصحة

رقم 1 

.(2)
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