
 األسلحة الّصوتيّة
 

  :ملّخص
، هي أجهزة تطلق "(الّصعقة"وفي إسرائيل يسّمونها )األسلحة الّصوتيّة، وتسّمى أيًضا مدافع صوت 

تُستخَدم هذه التكنولوجيا لتفريق المظاهرات بواسطة إطالق . قويّة جدًّا ومن مسافات بعيدة أصوات
هناك . كبيًرا في األذنين، وقد تؤّدي حتّى إلى الّصممضّجة قويّة ومؤلمة، من شأنها أن تسبّب ضرًرا 

 .شكوك كبيرة تحوم حول أمن ونجاعة األسلحة الصوتيّة في سياق تفريق المظاهرات
 

  :تاريخها
استُخدمت مكبّرات الّصوت منذ مئات الّسنين، لكّن هذه التكنولوجيا تحّولت في بداية التسعينيّات إلى 

قويّة إلى مسافات بعيدة،  أصواتهذا الّسالح، القادر على بّث . المظاهراتسالح غايته تفريق 
 .على يد الجيش األمريكيّ  ،2004استُخدم للمّرة األولى في العراق، في عام 

 
 :أنواع األجهزة

جهاز صوتّي  - LRAD (Long Range Acoustic Deviceالجهاز المسّمى تجاريًّا  ●
 .عشرين متًراقادر على التسبّب بألم من مسافة وهو : ديسيبل 130-110 بعيد المدى، بقّوة

● "mosquito" (البعوضة:)  في أوجاًعا تسبّب عالية الترّدد وسالح صوتّي يطلق ذبذبات
ال  30؛ ألّن من تجاوزوا سّن الـ30تحت سّن الـ)خاص في سّن الشباب الرأس لألش

 (.يسمعونها عادة، وبالتالي ال يتأثّرون بها

هذا . تكنولوجيا الحديثة قيد الفحصال تزال هذه ال: (Infrasonic)  صوتيّ  – سالح تحت ●

السالح قادر على إطالق ذبذبات بموجة منخفضة جدًّا، وقد تكون غير مسموعة، لكنّها 
 .تسبّب األوجاع وفقدان حّس التواجد في المكان

 
 :طريقة عملها

تحوي هذه . فاعليّة قويّة ومؤلمة، وحتى خطيرةتعمل األسلحة الصوتية بواسطة إطالق ضّجة ذات 
 . األسلحة مئات المحّوالت الحديثة جدًّا إلنتاج نغمات بذبذبات مرّكزة ومضّخمة جدًّا

 
 :تأثيرها على الصّحة

وهناك تقارير أفادت عن . هناك أدبيّات طبّية قليلة عن آثار األسلحة الّصوتيّة على صّحة اإلنسان
حدوث صمم وأوجاع في األذنين أو طنين متواصل، غير أنّه ال يوجد بعد ما يكفي لبلورة توافق 

تعمل األسلحة الصوتية دون تمييز، ومن هنا قد تسبّب أوجاًعا أو أضراًرا . حول هذا الشأن
 . أنفسهمللمتظاهرين وأيًضا للمتفّرجين الواقفين جانبًا، وحتّى لعناصر الشرطة 

 
 :عوامل قد تُفاقم اإلصابة

، قّوتها، (الترّدد)يستطيع عناصر الشرطة التحّكم بنغمة صوت الّصافرات وتغيير سرعة الذبذبات 
إساءة استخدام هذه الوسيلة، أو استخدامها دون معرفة آثارها، قد . نوعيّتها، ومّدة تشغيل الّصافرة

 .يفاقم اإلصابة وتسبّب أعراًضا أشدّ 
 
 



 (: طرق العالج)وصفات طبيّة 
 . عند التعّرض أو عند الشعور بألم في األذنين، يجب مغادرة المكان والبحث عن مكان هادئ

طنين متواصل في األذنين، صمم أو أوجاع  :في الحاالت التالية ينبغي التوّجه لتلقّي العالج الطبّي
وجع رأس أو أعراض غير متوقّعة  قويّة في األذنين؛ أو نزيف من األذنين مهما كانت درجته،

 .أخرى
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