
ما ھو اإلیھام بالغرق؟  
الماء (waterboarding) واحد  یعتبر اإلیھام بالغرق في 
ھو  بالغرق  اإلیھام   .(1) التعذیب  أشكال  وأشھر  أقدم  من 
عندما یتم تقیید الفرد إلى لوحة أو طاولة و یتم وضع قطعة 
القماش  قطعة  على  الماء  وسكب  واألنف  الفم  على  قماش 
حتى تمنع تدفق الھواء (2،3). و یمكن ان یطلق على طریقة 
أشكال  من  شكل  عن  عبارة  وھي  ھذه"الشیفون"  التعذیب 
االختناق (الحرمان من األكسجین) باستخدام الماء. و ھناك 
طرق أخرى لإلختناق بإستخدام الماء كغمر رأس الفرد في 
حاویة بھا سائل مثل الماء أو البول ، وتسمى ھذه الطریقة 

بالغواصة الرطبة او الغواصة (4).
قبل  من  للتعذیب  كوسیلة  الماء  في  بالغرق  اإلیھام  یعرف 
المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان (5،6) ، و من قبل لجنة 
االن  اصبح  و   ،  (7) التعذیب  لمناھضة  المتحدة  األمم 

محظورصراحة بموجب اللوائح العسكریة األمریكیة (8).

في الممارسة
المتحدة  الوالیات  في  التوأمین  البرجین  ھجمة  أعقاب  في 
مجموعة  أن  األمریكیة  العدل  وزارة  قررت  األمریكیة، 
قانونیة و  كانت  المعززة"  االستجواب  "تقنیات  واسعة من 
ھو ما برر ممارسة اإلیھام بالغرق في ما یسمى ب"الحرب 
بالغرق  اإلیھام  ممارسة  تم  (8-10) حیث  اإلرھاب"  على 
على المشتبھ فیھم باإلرھاب و الذین قد ألقي القبض علیھم 
في أفغانستان و العراق كما تم ممارسة اإلیھام بالغرق في 
تحت  أخرى  بلدان  في  و  األمریكیة  العسكریة  السجون 
إشراف موظفین أمریكیین و متابعتھم أحیانا من قبل أطباء 
اإلیھام  ممارسة  توثیق  تم  كما   .(11) أمریكیین  عسكریین 
بالغرق في األرجنتین وبیرو وأوروغواي ولبنان وسوریا 
وبنغالدیش وأوغندا ویحتمل حدوثھ في العدید من البلدان في 

جمیع أنحاء العالم (12-14).
و نظرا ألن مخرجات و تفاصیل االستجوابات كانت سریة 
استخدام  تفاصیل  معرفة  حالیا  المستحیل  من  فإنھ  للغایة 

اإلیھام بالغرق.

العواقب الصحیة
یعتبر اإلیھام بالغرق بأنواعھ مثاال ألسلوب تعذیب جسدي 
یتسبب في المعاناة الجسدیة و العقلیة الفوریة و الذي یؤدي 

إلى اضطرابات نفسیة حادة.
 

العواقب الجسدیة :
أو  الضحایا  إغراق  إلى  یؤدي  أن  الماء  إلستنشاق  یمكن  
اإلقتراب من إغراقھم. و یعتبر الغرق عملیة معقدة تتضمن 
و   ، البدني  واإلجھاد   ، واالختناق   ، التنفس  عن  التوقف 
إرتفاع مستویات ثاني أكسید الكربون ، واستنشاق وتناول 
وفشل   ، الوعي  وفقدان   ، والتقیؤ   ، والسعال   ، السوائل 
الجھاز التنفسي ، والسكتة القلبیة. و تشمل العواقب الجسدیة 
لإلیھام بالغرق انخفاض درجة حرارة الجسم ، و اإلصابة 
باإللتھاب الرئوي اإلستنشاقي ، والتشنج الحنجري (التشنج 
 ، والتنفس)  الكالم  تعطل  التي  الصوتیة  للحبال  المفاجئ 
الدماغ  الذاكرة ، والصرع ، وتلف  البول ، وعجز  وسلس 
الدمویة  واألوعیة  القلب  أمراض  خطر  وزیادة   ، الحاد 

.(2،15)

العواقب النفسیة:
التجارب  أكثر  من  واحدة  بأنھا  الغرق  تجربة  وصف  تم 
الصادمة التي یمكن لإلنسان أن یتحملھا (15). و ترتبط ھذه 
التي تشمل  المدى  النفسیة طویلة  التجربة بجملة من اآلثار 
الصدمة  بعد  ما  وإضطراب   ، واإلكتئاب   ، الھلع  نوبات 
(PTSD) والتغیرات في الشخصیة (10).و غالبا ما یتسبب 
اإلیھام بالغرق في الصدمة و اإلرتباك و عدم الثقة و نقص 

النوم و اإلرھاق العقلي و العزلة (12،15).

الخالصة
اإلیھام بالغرق شكالً من أشكال التعذیب من خالل االختناق 
حاجة  ھناك  شدیدة.  ونفسیة  بدنیة  عواقب  لھ  و  الرطب 
نطاق  لتوسیع  والقضائیین  الطبیین  للمھنیین  شامل  لتدریب 
الوعي وفھم ان اإلیھام بالغرق ھو وسیلة من وسائل التعذیب 
، وتدریب الطاقم الطبي على عالج ضحایا ھذا النوع من 

التعذیب.

اإلیھام بالغرق
مجموعة أوراق الحقائق المتعلقة بالصحة
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