
ما ھو التعذیب الموضعي؟ 
یشیر مصطلح "التعذیب الموضعي" إلى نوع التعذیب الذي تجبر 
فیھ الضحیة على البقاء في وضع ثابت لفترة زمنیة ممتدة تتراوح 
ھذه  تضمل  أن  ویمكن   .(1) أیام.  حتى  أو  ساعات  إلى  دقائق  من 
بأذرع ممدودة كما  القدم والوقوف  الوقوف على أصابع  المواضع 
یمكن ان تتمصل في مواضع غیر طبیعیة أو ملتویة. ویحافط ضحایا 
عواقب  من  خوفًا  اما  الموضع  ذلك  على  الموضعي  التعذیب 
الموضع  ذلك  في  بالفعل  مقیدون  بكونھم  غصبا  أو  العصیان 
باستخدام الحبال أو األشرطة أو األصفاد. (1,2). ال یترك التعذیب 
على  اإلصابة  على  الواضحة  األدلة  من  القلیل  سوى  الموضعي 
الرغم من األلم المزمن الالحق واإلعاقة المحتملة (3,4). وأحیانًا ما 

یطلق على التعذیب الموضعي ب"وضعیات اإلجھاد" (5). 
تعتبر لجنة مناھضة التعذیب التابعة لألمم المتحدة بصفة عامة أن 
ویذكر   .(6) التعذیب  مناھضة  التفاقیة  مخالفة  المجھدة  المواضع 
المعاملة  "سوء  بالتعذیب  المعني  المتحدة  لألمم  الخاص  المقرر 
 .(7,8) للتعذیب  كطریقة  تقییدھا"  االیدیأو  تكبیل  عند  الموضعیة 
یتم  ال  أن  على  ماندیال  نیلسون  قواعد  تنص  ذلك،  على  وعالوة 
الموضعي)  التعذیب  في  أحیانًا  تُستخدم  التي  (و  القیود  استخدام 
لألغراض التأدیبیة (القاعدة 2-43) وتحدد نفس االتفاقیة الشروط 
غیر  ألغراض  القیود  استخدام  تم  إذا  توافرھا  الواجب  الصارمة 

تأدیبیة (القاعدة 47 (2)) (9).

في الممارسة
تم  حیث   1900 عام  منذ  الموضعي  التعذیب  توثیق  تم  لقد 
استخدامھ من قبل البریطانیین في الشرق األوسط والجزر 
1975 (1). كما تم  الشمالیة حتى عام  البریطانیة وأیرلندا 
توثیق التعذیب الموضعي في العصر الحالي في أنحاء العالم 
بما في ذلك أمریكا الالتینیة على غرار الشیلي (4)و الشرق 
السعودیة  العربیة  المملكة  في  الحال  ھو  كما  األوسط 
وإسرائیل (1,10,11) وفي جنوب أوروبا كما ھو الحال في 
إسبانیا حیث وجدت دراسة أجریت في عام 2016 لفحص 
التعذیب  ضحایا  كانوا  منھم   80٪ أن  سابقًا  معتقالً   45

الموضعي (12). 
تشمل المواضع الشائعة وضع األفراد في أماكن ضیقة مثل 
أو  الوقوف  للضحیة  یمكن  ال  حیث  الحقائب  أو  األقفاص 
یدعى  التي  الموضعي  التعذیب  تقنیة  تتمثل  و  االستلقاء. 
استخدامھا في إسرائیل في تقنیة الموز، حیث یتم ربط یدي 
یشكل  بحیث  للخلف  سحبھا  یتم  ثم  ومن  جالسة  الضحیة 
الجسم قوًسا (13). و مثال معروف للتعذیب الموضعي تم 
القوات األمریكیة  في سجن أبو غریب بالعراق على أیدي 
على  بالوقوف  أُمروا  العینین  معصوبي  أمرسجناء  حیث 
یتجنبوا  المستمرة حتى  للموازنة  صندوق صغیر یضترھم 
فقدوا  إذا  الكھربائي  للتعذیب  تلقائیا  یؤدي  والذي  الوقوع 

التوازن (1,14).

العواقب الصحیة
الموضعي نحو األوتار والمفاصل والعضالت  التعذیب  یتم توجیھ 
عدم  إلى  یؤدي  العضلي   والنشاط  للحركة  المستمر  المنع   .(3)
الراحة واأللم الشدید في العضالت. تجمیع الدم في األجزاء السفلیة 
جلطات  وتشكیل  وخدر   ، األنسجة  تورم  إلى  یؤدي  قد  الجسم  من 

دمویة في المرحلة الحادة (15). 
من  الناجون  یشتكي  ما  غالبًا  فإنھ  المحدد،  الموضع  على  اعتمادًا 
األلمفي الظھر والیدین ومنطقة عنق الرحم كما یشتكون من تقیید 
حركة المفصل وتورم الجزء السفلي من الساقین (3). و أظھرت 
دراسة متمثلة في فحص 18 ناجیمن التعذیب في الشرق األوسط أن 
طریق  عن  الموضعي  للتعذیب  تعرضوا  الذین  الخمسة  بین  من 
وضعھم في زنزانات أو صنادیق صغیرة  فقد عانا اربع ناجون من 
ثابت  فقدان  إلى  أدت  األعصاب  في  وأضرار  الظھر  في  آالم 
للحساسیة الطبیعیة وآالم األعصاب (اضطراب في الوظیفة الحسیة 
الطبیعیة واأللم في المنطقة التي تغطیھا األعصاب التالفة). و عان 

اثنان من فتق القرص الفقري (القرص المنزلق) (16). 

الخالصة
من  واسعة  مجموعة  الموضعي  التعذیب  یشمل  أن  یمكن 
تؤدي  قدأن  مختلفة  عواقب  إلى  منھا  كل  تؤدي  المواضع 
جمیعھا إلى عواقب بدنیة ونفسیة خطیرة. وبالتالي، فھناك 
التعرف  لتحسین  الطبیین  المھنیین  قدرات  بناء  إلى  حاجة 
بالنظر  خاصة  وعالجھم  الموضعي  التعذیب  ضحایا  على 
على  واضحة  عالمات  یترك  ال  قد  التعذیب  ھذا  أن  إلى 
البحث عبر  من  المزید  إلى  ھناك حاجة  توجد  كما  الجسم. 
التعذیب  وانتشار  آلثار  أفضل  لتفھم  الجغرافیة  المناطق 

الموضعي. 
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