
ما ھو التعلیق؟ 
یشیر التعلیق إلى نوع من انواع التعذیب الموضعي حیثیتم 
الكاحلین  أو   (la bandera) المعصمین  من  الفرد  تعلیق 
(murcielago) أو الذراعین أو الشعر (1). یمكن تعلیق 
الضحیة لفترة زمنیة تتراوح من دقائق إلى ساعات أو حتى 
أیام (2). وغالبًا ما یتم الجمع بین التعلیقو أشكال التعذیب 
الكھربائي  التعذیب  أو   / و  الضرب  غرار  على  األخرى 
شیوًعا  التعذیب  أسالیب  أكثر  من  التعلیق  یُعد   .(3,4)
وأقدمھا.  وقد أشار المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني 
للتعذیب  اوضاعمختلفةكوسیلة  في  "التعلیق  إلى  بالتعذیب 
(2) كما اعتبرتالمحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان حاالت 
ذلك،  على  وعالوة   .(5) تعذیًب  كحاالت  التعلیق  فیھا  تم 
تنص قواعد نیلسون ماندیال على أن ال یتم استخدام القیود 
(و التي تُستخدم أحیانًا في التعذیب الموضعي) لألغراض 
الشروط  االتفاقیة  نفس  وتحدد   (43-2 (القاعدة  التأدیبیة 
الصارمة الواجب توافرھا إذا تم استخدام القیود ألغراض 

غیر تأدیبیة (القاعدة 47 (2)) (6). 

في الممارسة
تعلیق  یتمثل   .(7) عدیدة  بطرق  تنفیذالتعلیق  یتم 
و  بقضیب.  وربطھما  الذراعین  فتح   الصلیبفي 
یتجسد  تعلیق الجزارةفي تثبیت الیدین إلى أعلى إما 
الجزارة  تعلیق  ینطوي   و  فردي.  بشكل  أو  معًا 
العكسیةعلى تثبیت القدمین إلى األعلى والرأس إلى 
أسفل (7). و تعتبر قصبة الببغاء (و المعروفة ایضا 
أشكال  من  آخر  شكال  اوالمروحیة)  الدجاج  بكباب 
الجسم  أمام  معا  المعصمین  ربط  یتم  حیث  التعلیق 
وتمریر الذراعین على الركبتین ووضع عمود وراء 
من  النوع  ھذا  استخدام  تم  (7,8).وقد  الركبتین 
أمریكا  دول  من  العدید  في  شائع  بشكل  التعلیق 
بلدان أخرى (9).  أیًضا في  تم توثیقھ  الالتینیة كما 
ایضا  المعروف  الفلسطیني (strappadoو  التعلیق 
، ھو شكل  العقرب)    ،Corda العكسي،  كالتعلیق 
آخر من أشكال التعلیق حیث یتم ربط الذراعین أو 
أفقي  بقضیب  ربطھما  ثم  الظھر  خلف  المعصمین 
الضحیة  ربط  یتم  األحیان  بعض  وفي    .(7,8)
خفضھا  یتم  و  الساقین  مستوى  على  ثقیلة  بأوزان 
توجد  ذلك،  عن  فضال   .(8) قصیرة  راحة  لفترات 

العدید من الطرق األخرى للتعلیق .

العواقب الصحیة
یترك التعلیق إصابات دائمة وواضحة على الضحیة غیر أنھ 
من غیر المألوف أن تبدأ الضحیة في الشعور بعوارض تلك 

اإلصابات فقط بعد شھور أو سنوات من التعذیب (3). 
في  واألصفاد  بالحبال  الضیق  الربط  یتسبب  أن  ویمكن 
إصابات الضغط في األنسجة األساسیة. و ھو ما من شأنھ أن 
یؤدي إلى إصابة العصب باستمارا مع فقدان الوظیفة الحسیة 
دائم  تلف  في  المعصمین  من  الكامل  التعلیق  ویتسبب   .(3)
متوسط  لرجل  دقیقة  عشرة  خمس  حوالي  بعد  لألعصاب 
الحجم. وإذا كانت الضحیة أثقل، فقد یحدث الضرر بسرعة 

أكبر (10).
أن  یمكن  فإنھ  األعصاب،  تلف  في  التسبب  إلى  وباإلضافة 
الدمویة.  التعلیق أضراًرا خطیرة في األوعیة  تعذیب  یسبب 
على سبیل المثال ، یمكن أن یتسبب تعذیب التعلیق في وضع 
العصبیة والتخثر  الدمویة  الببغاءفي تلف في األوعیة  قصبة 
الدم في الورید العمیق) والتجلطات  الوریدي العمیق (تجلط 

الدمویة الرئویة (انسداد الشریان الرئوي) (8).
معصمي  على  التعلیق  من  الرباط  عالمات  إیجاد  یمكن 
الضحیة وقد یكون ھناك نخر في الدماغ (فقدان تدفق الدم إلى 
الجافة  الغرغرینا  تطور  ذلك  في  بما  العظمیة)،  األنسجة 
الدمویة)  الدورة  لضعف  نتیجة  عادة  الجسم  أنسجة  (تجف 
وذمة  الضحایا  یظھر  ما  غالباً  فإنھ  ذلك،  على  عالوة   .(2)
رفع  على  القدرة  وعدم  األیدي  في  (تورم)  النطاق  واسعة 

أذرعھم (2). 
إلى  الدم  تدفق  تقلیل  في  المواضع  بعض  تتسبب  أن  ویمكن 
المخ خاصةً في القشریة الصدغیة والجبھة التي من شأنھا أن 

تسبب أضراًرا جسیمة (11). 
وبناءا على نوع التعلیق المطبق، فإنھ یمكن للتعلیق أیًضا أن 
 .(4) باالختناق  الموت  حتى  أو  التنفس  في  صعوبة  یسبب 
فمثال، یمكن لتعلیق الجزارة العكسیةأن یسبب االختناق بسبب 

سد السوائل للممر األنفي وللفم (10). 
لمجمع  كبیرة  أضرار  في  الفلسطیني  یتسببالتعلیق  أن  یمكن 
(تلف  العضدیة  الضفیرة  في  تلف  وخلق  الكتف  مفصل 
األعصاب التي ترسل إشارات من الحبل الشوكي إلى الكتفین 

والذراعین والیدین) (8). 

الخالصة
شأن  ومن  الوضعیات.  من  مجموعة  التعذیب  تعلیق  یشمل 
ھذا النوع من التعذیب أن یتسبب في عواقب وخیمة، وربما 
ال رجعة فیھا، اعتمادًا على مجموعة من المتغیرات بما في 

ذلك الوضع وطول المدة المحددة في تلك الوضعیة. 

التعلیق
مجموعة أوراق الحقائق المتعلقة بالصحة
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