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 مقدمة

 

كاند   عهدها بو ئدة  ة الفتاكدة ئد شهد العالم على مر العصور العديدد مدا ارمدراا وارو 

عهدها بو ئدة عالةيدة  بو مدا يطلده عليدح "جا حدة"   محصورة  دول بو نطاق جغرافي معيا  وكان 

فددي كغيددرات    ؛ وكسددررمددا الرلددر وحصدددت كلددم ارمددراا بروات علددرات  ددال مئددات الة يدديا

  ديةوغرافية  اجتةاعية  واقتصادية في العالم  أسره   ال ومنها جوا ح غيرت مجرى التاريخ

وقددد التلفدد  اددرق التعامددال مددئ كلددم ارو ئددة والتصدددق لهددا  ددالت   الح رددة ال منيددة  

 كةا كراين  اآلثار التي للفتها هذه ارو ئة على الةجتةعات التي اجتاحتها   واإلمكانيات الةتاحة

 مدا الرلدر الذق حصد بروات كثيدرةمرا النومالوقو  عند و اء  الورقةسنحاول في هذه 

ثدم انت دال ىلدى   1901بوغنددا عدا  ويعت د بنح ظهر بول مرة فدي في الكونغو ل ل ال رن العلريا   

لدذلم ظدال هدذا الةدرا يلدغال  مستعةرة الكونغو الرلجيكية  ولصوصاً في الندواحي اللدةالية منهدا؛

   سرال ع جح والوقاية منح كذلم و  ارفارقة واإلدارة الرلجيكية عند مكانة مهةة 

 الرلجيكيدة اإلدارة  وكيد  كعاملد  الكونغدو على مجتةئو اء مرا النو  داعيات فةا هي ك

هدذه اإلجدراءات؟ و التدالي هدال واجهد  اإلدارة  ىلدىالسدكان الةحليديا  نظدروكيد  ؟ هذا الو داء مئ

هذا الطب ال وى الرلجيكية وهال وظف  بثناء فترة كطريه اإلجراءات الطرية؟  همالرلجيكية صعو ات مع

تندامي التوسدعات  الكونغو ل ل كلم الح رة ال منيدة  التدي عرفد  لتدعيم سيطركها االستعةارية في 

 ؟ في ال ارة اإلفري يةارور ية اإلمرريالية 

هددذه هددي مجةددال ارسددئلة التددي سددنعةال علددى مناقلددتها واإلجا ددة عنهددا فددي هددذه الدراسددة 

    رَن الكةال هلل كعالىوالعيوب  ما  عض النواقص   وهي دراسة  طريعة الحال ال كخلو الةتواضعة

ل د كان  الدول ارورو ية كعترر بَن الجهود التي كرذلها في مجال الطب والصحة العامة  كعد 

فداإلدارة  التعويض عدا بوجدح الهدرر التدي سدررها اسدتعةارها لللدعوب اإلفري يدة؛بشكال شك ً ما 

الرلجيكيددة كاندد  كتفددالر  الخدددمات والرعايددة الصددحية التددي ك دددمها للددعوب الكونغددو لدد ل ال ددرن 

  وكاريخ الخددمات الطريدة الغر ية العلريا  والتي اعترروها ملةحاً  ارزاً ما مهةة نلرهم للحهارة

ي وق  مركدر مدا هدذا  الحةلة الخاصة  ة اومة و اء مرا النو   ف وثي ا اركرااافي الكونغو يركرط 

 بول جهد ح ي ي يرذلح ارورو يون لةعالجة وكأاير اللؤون الصحية لألفري ييا    هذا فكان   ؛ال رن

اكتل  الرريطانييا و اء لطير في بوغنددا وهدو مدرا الندو   مةدا دفدئ  1901وفي سنة 

واليتح لفحص  جراءا مساعدكح في ىليفر ول  يطلب منهمدرسة رقية ىلى ر ةلم  لجيكا ليو ولد يرسال  

  ولوفاً ما انت ال العددوى ىلدى مندااه نفدواه  التدي مدا شدأنها ىعاقدة ملداريعح الحرة )الكونغولية(
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كددريجياً االقتصادية في الكونغو  كةا بَن مساعيح هذه  ما شأنها بن كحسا سةعتح التي  دبت كت شدى 

 في الةنط ة  

فدي  عدض مندااه واليدة الكونغدو  ف دد  بعلا  احثوا ليفر ول بن الةرا  دب يتفلى كو اء 

مثدال الةنط دة نصحوا ليو ولد  اكخاا ىجراءات عاجلة لحةاية الةنااه التدي لدم كصدرها العددوى  عدد  

اللاسعة في اللةال اللرقي  والتي ُعرف  فيةا  عد  اسم )اإلقليم اللرقي(  وسرعان ما  دب  عد الدم  

رت  ال يا  في اإلجراءات الطرية للسكان الةحليي ا في الكونغو  والم في حةلة على مرا النو   وادُ

للسكان ما ل لها على نحو منهجي  فكرة بَن اراراء ارورو ييا لديهم قدرات لةواجهة هدذا الو داء  

 بو الحد ما انتلاره   

فةا هي بهم اإلجدراءات الطريدة واإلداريدة التدي اكرعتهدا اإلدارة الرلجيكيدة فدي معالجدة هدذا 

 الو اء؟ 

قرال اإلجا ة على هذه اإلشكالية  نرى ما الةفيد هنا ك دديم دراسدة م تهدرة عدا االسدتعةار 

 بعةه  للكونغو  والذق ما شأنح بن يساعدنا في كوضيح اإلشكالية الةراد مناقلتها  لكال الرلجيكي 

 االستعمار البلجيكي للكونغو: −

  والذق حهركح ب رز ال وى  1885و  1884الةنع د  يا عامي   رليا ل ل مؤكةر

حيث بقر الةؤكةر رسةياً   ؛على حصتها ما "الكعكة اإلفري ية"  لجيكيا االستعةارية العالةية  حصل  

الةلم الرلجيكي  ليو ولد  ر   دولة الكونغو الحرة  والتي وضع   دورها كح  نفوا  نلأة ما عُ 

ضح  وب  الثاني  عا اريه الةنظةات العلةية والخيرية  التي بنلأها لتطوير ال ارة اإلفري ية

ما بم كح اللخصية  ثم بصرح  مستعةرة  لجيكية حكومية  حتى نال  است  لها سنة   الكونغو

1960   1 

فرعد وعود  تطوير   ؛لم كعتةد  لجيكا على ال وة العسكرية للتدلال  الكونغو في  ادئ ارمر 

ال ارة اإلفري ية ون ال الحهارة والصناعة ىليها  بنلأ ليو ولد الثاني عدداً ما الجةعيات  كالجةعية 

اإلفري ية العالةية  ولجنة دراسة الكونغو العليا  والرا طة الدولية  الكونغو  التي سع  ىلى جةئ  

التررعات وجذب رؤوس ارموال لل يا   حركة ىنسانية ونريلة لتطوير الرنية التحتية  عدد ما منااه 

ً آلر  فرعد   الكونغو وما جاورها و دل ال يا   حركة نريلة كجاه الكونغو  كان لدى ملم  لجيكا هدفا

م كتردد الجةعيات  ىجراء دراسات دقي ة حول الةنط ة والتي ا ما وجود موارد اريعية ها لة  ها  ل

 
 (  2002)الرياا: دار ال هددراء للنلددر والتوزيددئ    2كاريخ ىفري يا الحديث والةعاصر  ا  شوقي عطا هللا الجةال 1

 135ص 
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ونهب ثرواكها واستعراد شعرها  متسررة في م تال  الكونغو  التي كربسها ليو ولد الثاني  في استغ ل

 .2سنة 23الة ييا على مدار 

لم كتردد  لجيكا في استغ ل ثروات الكونغو ما العاج والةطاا والذق برسال نحو   كةا

مصانئ السيارات ارورو ية  وما بجال كوفير يد عاملة كافية الستخراج الةطاا  عةدت ىلى استعراد 

ً ما   .سكان الكونغو ول ل كلم الفترة  بقدم  الجةعيات على ىنلاء فرق مرك قة ككون  بساسا

وعةدت هذه الفرق الةسلحة ىلى مةارسة    كونغولي  كح  ىشرا  ضراا وقادة  لجيكيونالعنصر ال

 .ال تال والترهيب إلجرار سكان الكونغو على العةال في مجال استخراج الةطاا

  

 أحد الكونغوليين وهو يستخرج المطاط

لم كتردد السلطات الرلجيكية  الكونغو في ىعدا  عدد   1908و 1885ول ل الفترة ما  يا 

و سرب سياسة اإلدارة   ها ال ما الكونغولييا غير ال ادريا على العةال  لاصة الليوخ وارافال

وسجل  ارو ئة  التي ن لها الرعوا  ظهورها  ةختل    السيئة  عان  الكونغو ما مجاعات عديدة

في  1885وبدت السياسة الرلجيكية الةعتةدة  الكونغو منذ عا   .الةنااه متسررة في وفاة مئات اآلال 

م ييا كونغولي  بق ما يعادل ثلث سكان الر د  في حيا بفادت مصادر بلرى  أن   10وفاة حوالي 

ً  13م ييا و  5عدد الهحايا يتراوت  يا  و سرب انتلار ظاهرة قطئ اريادق  ل ر  الصح    .مليونا

 .3اريادق الة طوعةالعالةية الكونغو  أرا 

وفي  داية كسعينيات ال رن التاسئ علر  ن ال العديد ما الصحافييا الرريطانييا 

وارميركييا معاناة شعب الكونغو للعالم عا اريه الة االت التي كان  كنلر في كررى الصح   

ب صدور    عاش الةلم الرلجيكي على وقئ حةلة انت ادات واسعة  ع 1904وفي حدود عا   .العالةية

 
 (  1998حةدق عرد الرحةا: قهايا في النظم السياسية اإلفري ية  )ال اهرة: مرك  دراسات الةست رال اإلفري ي   2

 ( 55 – 51ص )

3 Barry (B.),1988, La Sénégambie du XVe au XIXe siégle : Traite négriére, Islam et 

conquête coloniale, Paris, éd. L’Harmattan, p. 160. 
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ك رير كيسةن   والذق قدمح الد لوماسي الرريطاني  روجر كيسةن   الذق بكد ما ل لح على  

وبما  ك ايد حدة  1908و حلول عا   .الوضئ الةأساوق للعب الكونغو وفظا ئ الةرك قة الرلجيكية

رلةان  االنت ادات  بقدم   لجيكا رسةياً على ضم الكونغو وكحويلها لةستعةرة   عد بن صوت الر

سنة ما الوصاية عا اريه ما عر   23الرلجيكي  الةواف ة على هذا ال رار  منهية  ذلم حوالي 

و فهال الم  عرف  العرودية زوالها  لكال كدريجي ما الكونغو ليكسب   . دولة الكونغو الحرة

 .الكونغوليون حريتهم ويتخلصوا نها ياً ما وي ت الةعاملة ال اسية بثناء استخراج الةطاا

االستعةار الرلجيكي يُعدّ ما بشدّ بنواع االستعةار  يةكننا ال ول ما ل ل ما سره اكره  بَن 

فسياستح   ؛ ةةارساكح ضدّ اللعب الكونغولي ؛وال يم ارل قية  وكجّرداً عا معاني اإلنسانية  فظاعةً 

جعلتح بما  التاريخ يتحةال الةسؤولية اركرر في كفلي و اء مرا النو   وكجعال   االستعةارية هذه 

مساعيح الةرذولة لةحار ة هذا الو اء كذهب بدراج الريات  ال  ال نظر ىليها ارهالي  أنها م دمة 

 ل ستعةار ونهب ليرات وثروات الر د 

 4اإلدارة البلجيكية ومرض النوم: أية عالقة؟  −

 

 اسات الغر ية  بَن الحةلة الطرية التدي قادكهدا اإلدارة االسدتعةارية الرلجيكيدةكفيد  عض الدر

 5 كان  كجرق على جرهتيا متوازيتيا: الجرهدة الطريدة  والجرهدة الريولوجيدة ضد و اء مرا النو  

مثال كأسيس الهيئة العامة لرصدد وكتردئ  يلةال الجانب ارول  جةيئ الةساعي والجهود الطرية العلةية 

الحاالت الةصا ة  وىنلاء  عثات ارية متن لة  يا واليات الكونغو؛ والتي استطاع  بن كجرق فحص 

ضد الةدرا ل را دة ث ثدة م يديا فدرد  وىنلداء شدركة مدا الةستلدفيات والعيدادات الطريدة الةتن لدة 

ىضافة ىلى ىجراء ار حدا  العلةيدة علدى الةدرا  والثا تة  ولاصة في اإلقليم اللرقي ما الكونغو  

 والوسا ال الةةكنة لللفاء منح  

فهي جرهة ىدارية كتهةا كنفيذ ىجراءات الصحة العامة  التي كهدد  بما الجرهة الريولوجية  

ىلى التحكم في الةرا ومنئ انتلاره  ما ل ل ىعادة كنظيم الةجتةعدات اإلفري يدة وىعدادة كلدكيلها  

والم ما ل ل ىصدار سلسدلة مدا التددا ير ندذكر منهدا علدى سدريال الةثدال    التحكم  ها والعةال على

ىدلال جوازات سفر ارية يسجال فيح اراراء كفاصديال الحالدة الصدحية لكدال مدوااا  وكتردئ حركاكدح 

 ورصدها  

 
: هو مرا و ا ي يردب  حةى وصداع شديديا   وكهخم في الغدد الليةفاوية لاصة في العنه  وعندما مرض النوم 4

نح يؤدق ىلى اضطرا ات ع لية  وىحساس  الخةول والنعاس يتةكا الةرا ما الجهاز العصري الةرك ق فإ

 وينتهي  الوفاة  والةرا ينت ال عا اريه لدغ نوع معيا ما الذ اب
  ارو ئة والتاريخ: الةرا وال وة واإلمرريالية  كرجةة وك ديم بحةد محةود عرد الجواد   2010شلدون واكس    5

  158ال اهرة: الةرك  ال ومي للترجةة  ص  
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وكان  معالم ومها  هذه الجرهة  هي كعييا الةنااه التي بصير   العدوى والتدي لدم كصدب 

سم لريطة لها  وككويا ح ا  صحي؛ يهد  بساساً لحةاية الةنااه التدي لدم كصدب  العددوى  ها  ور

كةا هو الحال في ارج اء اللةالية اللرقية ما الر د  وكذلم ع ل ارفراد الذيا بصا تهم العدوى في 

يدراً بحد الةحاجر الصحية الخاصة  بو في مخيةات الع ل الصحي  فكان  اإلدارة الرلجيكيدة كعدول كث

مرا النو   وهي ىجراءات كلرح ىلى حد كرير ما يرذلدح العدالم اليدو  على هذه السياسة للحد ما و اء 

)كوروندا(  ولكدا هدذه التددا ير لدم يُكتدب لهدا النجدات وقو لد   19ما كدا ير لةواجهة مرا كوفيد  

فدي م ددمتها   الرفض في  عض الةنااه د كةا سنرى الح داً د والدم رسدراب عديددة ومتلدا كة كدأكي

سدتغال الطدب لتح يده بهددا  كانعدا  ث ة الةوااا الكونغولي كجاه اإلدارة الرلجيكيدة  الدذق غالرداً مدا 

)السيطرة على ليرات الر د ولاصدة الدذهب والةطداا الةوجدوديا  كثدرة فدي الكونغدو(  اقتصادية 

توغال ىلى الدول اإلفري ية ال  وا ةد عسكرية )كتةثال في كدعيم سيطركها على الكونغو  ليكون   وسياسية

   6 ارلرى(

على بية حال  بُعترر مرا النو  مرا فتاك  وعدو لفي وجب على اإلدارة االستعةارية 

كدم اكتلدا   1903ما بجال احتواءه والتخلص منح  وفي عا   ما ل ل الجرهتيا السا  تيا محار تح 

 بَن ا ا ة التستسي هي سرب هذا الةرا  وهي ا ا ة منتلرة  كثرة  يا اردغال والغا ات الكثيفة  

وهكذا صدق الةلرعون على عدد ال  أس  ح ما التلريعات وال وانيا  والتي كان  كصدر 

الكونغو  وهي قوانيا كان  ي و   تنفيذها رجال اللراة والجيش  وكةا ما  روكسال  و رما عاصةة 

قلنا ما قرال  بَن السدلطات االسدتعةارية الرلجيكيدة قدد بدركد   دأن بهدم ىجدراء للحدد مدا هدذا الو داء 

فرا ح ا  صحي  لكا بحد اراراء بثار سؤال غاية فدي ارهةيدة  وهدو مدا يجدب ومحاصركح  هو 

الةرا هال ينرغي عد لهم بيهداً؟ وبضدا  متسدا  ً: بندح  اعتردار مدا عندد  فعلح كجاه عا  ت ضحايا

اإلفري ييا ما ىهةال وال مراالة د كةدا يددعي د  اللدؤون الصدحية  كيد  سدنتةكا مدا التوصدال ىلدى 

ىجراءات ونتا ج فعالة لترقب حاالت الةرا؟ وكةا اَكر هذا الطريب الحداكم العدا   أندح بثنداء و دا ي 

ن الحديثيا في آسيا الصغرى و  د العرب  بصا   العددوى عددد كريدر مدا النداس الكوليرا والطاعو

 الرغم ما الح ا  الصحي  فإنح يخلى ما الكونغولييا  أنهم سديكونون مثدال اللدعوب اللدرقية  فدي 

   7كرههم لكال اإلجراءات الطرية  وما شأنح بن يؤثر سلراً على كأسيس ح ا  صحي ناجح 

؛ فالةلدكلة الكردرى التدي بعاقد  وقوضد  مدا الدم هر لندا العكدسلكا قرا ا ارحوال كظ

 داإلدارة الجهود الطرية الرلجيكية ليس   تهرب ونفور اإلفدري ييا مدا هدذه اإلجدراءات   دال الةلدكلة 

كفهال الجاندب كان  الرلجيكية نفسها  وما كخفيح ما نوايا اات بهدا  اقتصادية  حتة  بو  تعرير آلر 

 
  88  االنترو ولوجيا واالستعةار  كرجةة جورج كتورة   يروت: معهد اإلنةاء العر ي  ص  1986جيرار لكريم   6
   160شلدون واكس   ارو ئة والتاريخ  الةرجئ السا ه  ص   7
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فكالكونغو كان مصدراً مهةا لأليدق العاملة  ويتوفر علدى  االقتصادق على الجانب اإلنساني والطري؛

في الغا ات التي كغ وها ا ا ة ثروات ها لة وكريرة ما الذهب والةطاا  هذا ارلير الذق يوجد  كثرة 

  اإلدارة الرلجيكية التستسي  فكان حرق هذه الغا ات لل هاء على و اء مرا النو   ما شأنح بن يُحر

ما استغ ل هذه الثروة الةهةة  مةا جعلها كغةض عينها للحد مدا هدذا الو داء م ا دال الحصدول علدى 

بكرر قدر مةكا ما الثروات  وكال الم على حساب حيداة الةدوااا اإلفري دي  فةدا كاند  النتيجدة ىال 

صعب ضرتها في ظال غياب لل  لنا لسا ر  لرية كريرة  يانتلار و اء مرا النو  و لكال مرعب  

فهال كان  حياة الةوااا اإلفري ي رليصدة   لاصة ل ل الحرب العالةية ارولىمعطيات ىحصا ية  

وهال  عد الم  يةكننا بن نل دي اللدو  علدى الةدوااا اإلفري دي  عدد  اسدتجا تح لهدذه لكال هذه الدرجة؟ 

حتدى بَن لدو  فدي نفدس الوقد ؟ اإلجراءات الرلجيكية  والتي كان ينظر ىليها  نظرة شم  وحدذر  و

اراراء الرلجيكيون التي كان  كصدر ىليهم التعليةات  تنفيذ اإلجراءات ضدد مدرا الندو   كثيدراً مدا 

نظدراً غيدر راضديا عندح  ويدرون  أندح يسدتحيال كطري دح؛   وكانوا يجدون بنفسهم في موقد  محدرج

ن اراراء يدعون في  عض ارحيان لتعارا الةصالح السياسية واالقتصادية مئ الةصالح الطرية  فكا

ىلى عد  استةرار الةوااا اإلفري ي للعةال في استخراج الةطاا في اردغال والغا ات التي يعتررونها 

مصدر الو اء  لكا هذه الةساعي والةطالب لم كجد ىان صاغية كسدةئ لهدم  نظدراً لتفهديال الةصدالح 

 االقتصادية على الةصالح الطرية   

كدرك آثدار جانريدة مخيفدة  ح ا اركوكسيال الذق استخد  لةعالجة مدرا الندو كةا بَن كأثير 

مةدا عولجدوا فيدح  حيدث بدى الددواء ضدةور  %30على ارهالي  ف د بصيب  العةى ما يصدال ىلدى 

العصب الرصرق  و التالي بصيب ارفري يون  الرعب ما اإلجراءات التي اكرعتها اإلدارة الرلجيكيدة  

اجر الصحية  د )مخيةات الةوت(  وكثرت اللا عات  يا اروساا اللعرية  أَن لدرجة باله على الةح

 الةوظفيا الرسةييا لإلدارة الرلجيكية هي ما كسرب الةرا ال كعالجح 

 


