
ما ھو "التلیفونو"؟ 
كال  أو على  واحدة  أذن  الشدید على  الصفع  ھو 
األذن  قناة  الضغط في  لزیادة  یؤدي  األذنین مما 

بسرعة (1). تتمثل مرادفات "التلیفونو"
في: telephono، الھاتف، لطم األذنین، 

,(Chakoshi) الطرقة
 . kalot marasa , piang piang

المعني  المتحدة  لألمم  الخاص  المقرر  اعتبر 
انواع  من  نوعا  یشكل  "التلیفونو"  أن  بالتعذیب 

التعذیًب (2).

في الممارسة
سنة  إجرائھا  تم  دانمركیة  دراسة  بینت 
التي  بالمائة من األشخاص   17 أن   1999
تمت إحالتھم إلى المركز الدانمركي إلعادة 
التأھیل قد تعرضوا إلى "التلیفیونو". و أتى 
الضحایا من أفغانستان و الشیلي و إیران و 
و  المحتلة  الفلسطینیة  األراضي  و  العراق 
بینت  و   .(3) السابقة  یوغوسالفیا  و  تركیا 
2003 مع  تم إجرائھا سنة  دراسة سویدیة 
بالمائة   18,8 أن  دول   6 من  الجئ   160
كان  و  "التلیفونو".  إلى  تعرضوا  قد  منھم 

أغلبھم من البیرو (4).
تم توثیق "التلیفونو" في أكثر من 20 دولة 

في مختلف أنحاء العالم (5).

العواقب الصحیة
في  األذنین  على  الضرب  یتسبب  ان  ممكن 
األذن  طنین  و  الصدفي  العظم  كسر  و  النزیف 
(رنین في األذن) و ضعف السمع و الدوار (6). 
اآللیة  نفس  األذن  على  المباشرة  الضربات  تتبع 
 explosion) االنفجار  لصدمة  المرضیة 
trauma). و غالبا ما تتسبب تلك الضربات في 
الدائم  الفقدان  إلى  یؤدي  مما  الشعر  فقدان خالیا 

للسمع أو تنكس التوازن (7).
یزید الضرب السریع من الضغط في قناة األذن 
لھذا  یمكن  األذن.  طبلة  تمزق  إلى  یؤدي  مما 
في  و  ندبة  أنسجة  تكون  في  یتسبب  أن  التمزق 
تزاید خطر إلتھاب األذن الوسطى (7). و غالبا 
التي  و  االحتجاز  أماكن  في  الضحایا  یقیم  ما 
تتصف عادة بمستوى نظافة رديءمما یزید من 
خطر االلتھاب كما یزید التعرض للماء البارد من 
تلك الخطر. و إذا ما تم عالج اإللتھابات بشكل 
بأمراض  اإلصابة  إلى  ذلك  یؤدي  فقد  صحیح 
إلى  و  العظام  إلتھاب  إلى  و  األذن  في  مزمنة 
مدمر  جلد  (نمو  الُكوِلیْستیُروِلّي  بالورم  اإلصابة 

داخل األذن) (7).

الخالصة
ھناك ندرة في األبحاث حول "التلیفونو" و بالتالي فإنھ ھناك 
ھذا  مدىإنتشار  عن  الدراسات  من  للمزید  ماسة  حاجة 
االسلوب من التعذیب باإلضافة إلى دراسة أثارھا الصحیة.

التلیفونو
مجموعة أوراق الحقائق المتعلقة بالصحة

رقم 2 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Telephono_AR.pdf   1   05-12-2019   09:30:37



REFERENCES

1. United Nations, editor. Istanbul Protocol: manual on the effective investigation and documentation 
of torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. Rev. 1. New York: 
United Nations; 2004. 76 p. (Professional training series). 

2. UN Special Rapporteur on Torture. Report  of the UNSRT, Sri Lanka, [Internet]. 2008 Feb [cited 2019 
Feb 11]. Report No.: A/HRC/7/3/Add.6-E. Available from: https://undocs.org/A/HRC/7/3/Add.6

3. Sinding R, Smidt-Nielsen K. The late ear, nose, and throat region sequelae of torture. Torture. 
1999;1/99(9). 

4. Moisander PA, Edston E. Torture and its sequel--a comparison between victims from six countries. 
Forensic Sci Int. 2003 Nov 26;137(2–3):133–40. 

5. Rejali DM. Torture and democracy. Princeton: Princeton University Press; 2007. 849 p. 

6. Amris K, Danneskiold-Samsøe S, Torp-Pedersen S, Genefke I, Danneskiold-Samsøe B. Producing 
medico-legal evidence: documentation of torture versus the Saudi Arabian state of denial. Torture 
Q J Rehabil Torture Vict Prev Torture. 2007;17(3):181–95. 

7. Graessner S. Tinnitus in torture survivors. torture. 1994;1/94(4):19–22. 

المراجع

بحث و كتابة: ماري مو واربورج الرسن بمساھمات من مھا عون و ینس مودفیغ و ماري براسھولت و برندا فان دنبرج و إرجون 
تشكال. 
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