
 القنابل الّصوتيّة
 

 
  :ملّخص

في األصل، . أو ضوء ساطع يبهر العينين/، وتستخدم إلنتاج صوت تفجير قوّي و(قنبلة الّصدمة)تسّمى هذه حرفيًّا 
جرى تطوير قنبلة الّصوت كوسيلة قتال عسكريّة، غير أنّه انتشر استخدامها كثيًرا في السنوات األخيرة كوسيلة لتفريق 

صحيح أّن الهدف المعلن من استخدام هذه القنابل هو نشر البلبلة والهلع في صفوف المتظاهرين وإرباك . المتظاهرين
ناجمة عن ضغط الهواء المرتّد أو شظايا القنبلة  -جسدّية القدرة على التواجد في المكان، لكن قد تنجم عنها إصابات 

جهات تطبيق القانون هذا الّسالح إذا كانت غايتها التعامل لذلك ال يصّح أن تستخدم . نفسها، قد تؤّدي حتّى إلى الموت
 .الناجع مع المظاهرات

 
  :تاريخ

في الجيش البريطانّي، " الخدمات الجّويّة الخاّصة"جرى تطوير هذه الوسائل المتفّجرة في الستينيّات على يد وحدة 
ومع الوقت تّم االنتقال إلى استخدامها في مهّمات . كسالح يُستخدم في التدريبات؛ ثّم استُخدمت كسالح قتالّي طيلة عقود

 . الّضبط الّشَرطّي، بحيث أصبح استخدام القنابل الصوتيّة أكثر شيوًعا داخل الحيّز المدينّي وضّد السّكان المدنيّين
 

  :طريقة عمل القنبلة الصوتيّة
. ة، إذ تحوي مسحوقًا متفّجًرا يتّم إشعاله بواسطة صاعقبُنية هذه القنابل تشابه بشكل عاّم بُنية القنبلة اليدويّة التقليديّ 

المواد المتفّجرة قوامها الماغنيزيوم، وتنشأ عن انفجارها . ماّدة التأخيرتُلقى القنبلة وتنفجر بعد نحو ثانية ونصف بفعل 
مؤقّت وفقدان ، وهذين قد يسبّبان العمى المؤقّت، الّصمم ال(ديسيبل 180 - 160قدرها )ضوء ساطع وضّجة قويّة 

 . قد تنشطر عن القنبلة الصوتية أجزاء منها وتندفع كشظايا. التوازن، إضافة إلى اإلحساس بالهلع والذّعر
 

 :اآلثار الصّحية
 : ضغط الهواء المرتدّ قد ينجم عن القنابل الصوتيّة إصابات متنّوعة من 

يسبّب إصابات داخليّة، خاّصة ضغط موجات االرتداد الناجمة عن االنفجار قد : إصابات درجة أولى ●
 . األغشية الرقيقة مثل طبلة األذن

 . انفجار وتحّطم كتل في المكان قد يسبّب كدمات وقد تخترق الكتل الجسم: إصابات درجة ثانية ●
 .تحّرك الهواء بقّوة قد يدفع األشخاص ويوقعهم على كتل صلبة مسبّبًا الُجروح: إصابات درجة ثالثة ●
كيّات تشبه لسعة النار، جروح في : قد يسبّب االنفجار إصابات أخرى، مثل: إصابات درجة رابعة ●

إضافة إلى ذلك، قد يُسحق الناس في خضّم الهلع الذي يتملّك . نفسيّة( رّضة" )تراْوما"القصبات الهوائية و
 . الجمهور والفوضى الناجمة عن أعداد كبيرة من األشخاص تتحّرك في ارتباك شديد

 
 : صابات، استناًدا إلى األدبيّات واألبحاث العلميّةمعطيات عن اإل

إصابة بليغة انتهى  50، أكثر من 2015في عام ، الّصادر ״بروبوبليكا״ اإلخباري الموقعوثّق تقرير الموقع اإلخباري 
ضمن هذه الحاالت االكتواء الشديد نتيجة إطالق . بعضها بموت، نتيجة استخدام القنابل الصوتيّة في السنوات األخيرة

 . هذه القنابل من مسافة قريبة أو في مكان مغلق أو داخل جمهور مزدحم
 

 (:طرق العالج) نصائح طبّية
الثلج أو كّمادات . هم مضاّد لاللتهابات، أو مر(ِجّل ُهالمي)قد يفيد مرهم األلوفيرا : في حالة اإلصابة بكيّات بسيطة
 . باردة يمكن أن تخفّف األوجاع

 
لدى حدوث ُجرح في الرأس أو الوجه أو أعضاء الجسم الدقيقة : في الحاالت التالية التوّجه لتلقّي العالج الطبّي يجب

، فقاعات، أو جروح عميقة؛ (لسعة النّار )اليدين والرقبة؛ لدى حدوث كّي األخرى مثل األعضاء التناسليّة وكفّي 
لدى اإلحساس بآالم تختلف عن األلم الذي تسبّبه رّضة أو كدمة مؤقّتة؛ لدى حدوث مشكلة مستمّرة في الّسمع أو 

 . الرؤية
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