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 ما هو الطاعون؟
في . الطاعون هو مرض يسببه نوع من الجراثيم

الطبيعة، ينتقل المرض من القوارض إلى البشر نتيجة 
خالل القرن . قرصة برغوث

الرابع عشر، انتشر هذا المرض 
عبر العالم في ثالث موجات 

آبيرة مسببًا موت ثلث إلى نصف 
السكان في األماآن التي تفشى 

 .فيها
 

 الصرف الصحي وظروف المعيشة، فإن بفضل تحسن
مع ذلك، يتم سنويًا . حاالت تفشي الطاعون نادرة اآلن

اإلبالغ عن ألفي حالة إصابة في أرجاء العالم، منها 
حوالي خمسة عشر حالة في القسم الجنوبي الغربي من 

 .الواليات المتحدة
 

 :هناك ثالثة أنواع من الطاعون
ة      ● دد اللمفاوي ر    طاعون الغ  أنواع المرض    وهو أآث

شكل ما نسبته            يعة، وي  من  %97-75شيوعًا في الطب
ابة  االت اإلص ر    . ح ي تظه راض، الت شمل األع ت

ن وأورام ل   شعريرة ووه ى وق سرعة، حم ة مب فاوي
 .(buboes)موجعة أو 

دم   ● ن ال ون تعف سببه   – طاع دم ت صيب ال رض ي  م
يوعًا–جرثومة الطاعون  ل ش سبته .  أق ا ن شكل م ت

 ".الطبيعية"اعون  من حاالت الط%20دون 

رئوي ● واع المرض ضراوة الطاعون ال ر أن  – أآث
نه األقل شيوعًا في الطبيعة      يشكل ما نسبته دون    . لك

أنه أآثر   مع ذلك، ُيعتقد  .  من حاالت اإلصابة      14%
ن تج ع تمل أن ين ون المح واع الطاع وم  أن هج

ي ى . إرهاب ند دخول الجراثيم إل يحدث المرض ع
سبب إصابة سري        ا ي رئتين مم عة بنوع خطير من ال

 .وي الرئااللتهاب

ديدة       ى ش رئوي حم ون ال راض الطاع ضمن أع تت
ًا صدرية وسعاًال وقصرًا في النفس وإخراج           ًاوآالم

ى أو مخاط ل سعالًاسائل مدم دخل  .  بال ن أن ي يمك
بدأ        م ي وت إذا ل سكتة ويم ي ال سرعة ف ريض ب الم
شرين    ع وع الل أرب يوية خ ضادات الح الج بالم الع

اعة س. س ذين ال  إن ن ئك المرضى ال وت ألول بة الم
 .%100يتلقون العالج الفوري هي تقريبًا 

تظهر أعراض الطاعون الرئوي عادة خالل يوم أو        
 .يومين بعد التعرض للبكتريا

 
 آيف ُتصاب بالطاعون؟

 من bubonic الغدد اللمفاويةُيصاب الناس بطاعون 
تنتقل الجراثيم بواسطة قرصات . الحيوانات المصابة

 البراغيث المصابة، أوالعض أو الخمش من من
حيوانات مصابة، أو من التماس المباشر مع جيف 

 .الحيوانات
 

ون  ناس بالطاع صاب ال رئويُي   pneumonic  ال
ون    راثيم الطاع ى ج توي عل رذاذ المح شاق ال . باستن

ناس       سعل ال ندما ي واء ع ي اله رذاذ ف نطلق ال  أو -ي
استخدام الطاعون ولكن، إذا ُأريد    .  المصابة -الحيوانات 

 .آسالح، يمكن إطالق الجراثيم في الهواء عمدًا
 

 هل يمكن أن ينتقل إليك من أناس آخرين؟
 باستنشاق الرذاذ المنطلق في الهواء عند سعال –نعم 

 .الناس المصابين
 

 لماذا يعتبر سالح إرهاب محتمًال؟
تمت دراسة االستخدام المحتمل للطاعون آسالح على 

ُيشاع أن اليابانيين حاولوا . لى األقلمدى ستين عام ع
استخدام قنابل عنقودية لنشر البراغيث المصابة خالل 

طور آل من الواليات المتحدة . الحرب العالمية الثانية
واالتحاد السوفيتي السابق طرقًا إلطالق جراثيم 

الطاعون في الهواء خالل خمسينيات القرن العشرين 
 .وستينياته

برغوث ملوث 
 بالطاعون
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 الصفحة الثانية - الطاعون
 :حًا بيولوجيًا محتمًال بسببُيعتبر الطاعون سال

تمال   ● ع اح واء، م ي اله راثيم ف الق الج ن إط يمك
 .إصابة أعداد آبيرة من البشر

واء  ● ي اله ا ف تم إطالقه ي ي راثيم الت سبب الج ت
ون      و الطاع ون وه واع الطاع ر أن ابة بأخط اإلص

 .pneumonicالرئوي 
ون   ● تقال الطاع ن ان رئوييمك ن pneumonic ال  م

 .شخص إلى آخر، مما يسبب انتشار أوسع للمرض
ون ● رئويالطاع ر ذو  pneumonic  ال رض خطي م

 .معدل وفيات مرتفع
ون  ● شي الطاع سبب تف رئويي وفًا  pneumonic  ال خ

 .وذعرًا آبيرين
 

ون     تخدام الطاع وم باس م الهج ى عالئ ن ُأول رئويم  ال
pneumonic  ب العالج ي طل ناس ف ن ال وجة م دفاع م  ان

ي     ادة، ف سية ح شاآل تنف ن م ي م وم أو  الطب ضون ي غ
د الهجوم     ين بع في ذلك الوقت ال يعود هناك تواجد  . يوم

واء  ي اله راثيم ف ر،   . للج سريع والمثاب الج ال دون الع ب
 .سيموت العديد من الناس الذين تعرضوا للجراثيم

 
 هل يمكن منع حدوث الطاعون؟

رغم من أن           ى ال اح للطاعون، عل يًا أي لق ر حال ال يتواف
ا   ر لق ة لتطوي ود جاري االجه ناس   . ح م رض ال ند تع ع

ألشخاص أو حيوانات مصابة يمكن استخدم المضادات       
رض  نع الم يوية لم العالج –الح رة ب ت المباش  إذا تم

 .فورًا

 
واء     ي اله ا ف تم إطالقه ي ي ون الت راثيم الطاع يش ج تع

ل من ساعة        دة أق تقضي أشعة الشمس عليها وآذلك     . لم
اف رارة والجف ن خط. الح ل م ضًا أن تقل نك أي ر يمك

سلت خالل       سك واغت إصابتك بالمرض إذا خلعت مالب
د تعرضك للجراثيم ى بع ساعة األول د أن . ال ن، الب ولك
 .تأخذ المضادات الحيوية آإجراء وقائي

 
 هل يمكن عالجه؟

واع الطاعون بواسطة المضادات            يع أن يمكن عالج جم
يوية صابون  . الح ناس الم ك، يجب أن يخضع ال ع ذل م

رئوي    ع وعشرين ساعة      للعالج  بالطاعون ال  خالل أرب
يهم راض عل شف األع ن تك إن . م ك، ف تم ذل م ي إذا ل
 .الطاعون الرئوي مميت دائمًا

 
ماذا علّي أن أفعل إذا اعتقدت أنني قد تعرضت 

 للطاعون؟
. إذا تعرضَت للطاعون، فإّنه من المستبعد أنك ستعرف        

تقاد بأنك تعرضت                ديك أي سبب لالع ان ل ن، إن آ ولك
ه،  تحدث إلى ط    إذا الحظت أية أوضاع أو . بيبك فورًال

يطك    ي مح ريبة ف شطة م تخدام   -أن ك االس ي ذل ا ف  بم
لحة    ة آأس راثيم ممرض تمل لج سلطة  -المح ر ال  أخط

 .القانونية المحلية


