
 מהקיסרות הרומית עד לימי הביניים
  

. כך כינו הרומאים את החלק הצפוני של "גליה", שנכבשה ע"י יוליוס קיסר כמה  (Belgica)מקור המילה "בלגיה" הוא "בלגיקה"

עשרות שנים לפני הספירה. השם מבוסס על שמם של השבטים האלימים שאכלסו חבל ארץ זה באותם ימים והובסו ע"י הכוחות 

 הרומאים.

   
מוך לים הצפוני, בימי הביניים, הייתה בלגיה מחולקת למחוזות פיאודלים כמו מחוז פלנדריה ס

בתקופה זו הלכה והתבססה בורגנות של    . -(Meuse)לאורך נהר המוז   (Liège)ונסיכות לייג'(Brabant) בראבנט   דוכסות

אשר הצליחה להשתחרר ממרותם של הלורדים הפיאודלים,    , (Ghent) וגנט   (Bruges)ברוג'  בעיקר בערי הנמל   סוחרים,

  וקיסרי גרמניה ששלטו אז על אותה טריטוריה.   מלכי צרפת
   

שבו מלך צרפת איבד את    Sluis בזמן מלחמת מאה השנים התחוללו מספר רב של קרבות על אדמתה של בלגיה, כמו למשל קרב

ם, הצי שלו. לימים נודע האזור כולו כשדה הקרב של אירופה. קרבות מפורסמים מאוחרים יותר, בזמן נפוליאון ומלחמות העול

  למשל, התרחשו על אדמת בלגיה.  Ramillies, Waterloo, Ypres, Bastogneכמו
   

המחוזות"  17" -בימי הביניים המאוחרים, בלגיה (בגבולותיה הנוכחיים), הולנד ולוקסמבורג התאחדו, והקימו את מה שכונה אז כ

קרובה למלכי צרפת, לאחר מכן לקיסרים משפחה שהייתה  (Burgundy)והפכו להיות חלק מאדמותיהם של דוכסי בורגונדיה

  ולבסוף למלכי ספרד.  (Habsburg) ההבסבורגים
   

בתקופה זו הגיעה אסכולת הציור הפלמית לשיאים, וציירים מהשורה הראשונה 

הקנו לה מוניטין    (Memling) ) וממלינג   (van Dyckדאיק-, ון(Breughel) ברויגל  כגון

בו עבדו בין   מאוחר יותר הפכה עיר הנמל אנטוורפן למרכז אומנותי חשוב,  רב ברחבי אירופה.

  ורובנס.  (Jordaens) דאיק, ג'ורדנס- השאר ון
   

 לידתה של בלגיה העצמאית

הדת הפרוטסטנטית הופיעה במאה השש עשרה והתפשטה בעיקר במחוזות הצפוניים שהתנתקו 

נדרלנדס (הולנד). הדת הקתולית, לעומת  משאר המחוזות, השיגו את עצמאותם והקימו את ממלכת

, סופחו 1713זאת, המשיכה לשלוט במחוזות הדרומיים שנשארו תחת שלטונה של ספרד עד 

ולאחר מכן  לשטחים שהיו בחזקתם של הקיסרים האוסטרים, נקראו "הולנד האוסטרית"

  "בלגיה".
   

ים להולנד האוסטרית וסיפחו חבל ארץ זה שהפך להיות , זמן קצר לאחר פרוץ המהפכה הצרפתית, פלשו הכוחות הצרפתי1792-ב

, לא רחוק מהעיר בריסל, התאחדו השטחים האוסטרים עם 1815המפורסם בשנת   ווטרלו   חלק מהקיסרות של נפוליאון. לאחר קרב

מרד נגד השלטון , יצאו הבלגים ל1830   שנה. בשנת 15סידור זה החזיק מעמד רק   “. הולנד ויצרו את "הממלכה המאוחדת של הולנד

  ההולנדי והשיגו את עצמאותם.
   

, נסיך גרמני שהיה נשוי לבתו של מלך אנגליה, הוכתר (Leopold of Saxe-Coburg-Gotha)גותה-ליאופולד מסאקס קובורג

  למלך הבלגים, אך סמכויותיו הוגבלו על ידי חוקה.
   

שהייתה מבוססת בעיקר על תעשיית הפחם באזור לייג', על , הלכה והתפתחה כלכלתה של בלגיה 19-במהלך החצי השני של המאה ה

התעשייה הכימית ועל קשרי מסחר. בשיא פריחתה, הפכה בלגיה לאחת המעצמות הכלכליות המובילות בעולם, והתוצר הלאומי היה 

  כמעט שווה לזה של ארצות הברית.
   

טריטוריה רחבת ממדים במרכז אפריקה, שהפכה לימים באופן פרטי  באותה תקופה רכש ליאופולד השני, המלך השני של הבלגים,

ל"קונגו הבלגית". אין ספק שבאותה תקופה בוצעו מעשי עולה נגד האוכלוסייה המקומית, כמו בחלקים אחרים של אפריקה (או 

איבדו כביכול  אסיה) שהיו מיושבים על ידי אזרחים ממדינות אירופיות אחרות. אך אין עדויות מתועדות על כך שמיליוני בני אדם

, קונגו הפכה להיות קולוניה בלגית, וכך פסקו רב מעשי השררה והדיכוי כלפי 1908בשנת    את חייהם, כפי שטוענים כמה חוקרים.

האוכלוסייה המקומית. היסטוריונים רציניים מסכימים שקונגו הבלגית לא הייתה בסופו של דבר טובה יותר או גרועה יותר 



אפריקה הבריטית, הצרפתית, הגרמנית או הפורטוגזית, כפי שגם עיתונאים אמריקאים שביקרו במקום מהקולוניות הסמוכות ב

  דיווחו.
   

 בלגיה כשדה הקרב של אירופה -מלחמות העולם הראשונה והשנייה 

 

, פלשו הכוחות הגרמנים לבלגיה הניטרלית על מנת לכתר את מערך 1914-ב

ההגנה של הצבא הצרפתי. באופן מפתיע, אף על פי שהצבא הבלגי היה חלש 

מצבא האויב, נלחמו הבלגים בנחישות והצליחו להחזיק בחלק קטן של שטח 

. 1918- עד להסכם שביתת הנשק ב   Ypres לעיר בלגי לא כבוש צפונית

הקנו לבלגיה ולמלך שלה,    ת הגבורה וההגנה ההרואית על המולדתקרבו

  הוקרה ותהילה בינלאומיים.   אלברט הראשון,
   

הכיבוש הגרמני לווה בהוצאות להורג ובהרס רב, שחיסל כליל את התשתית 

ם מרעב וממוות. לאחר תודות למשלוחי המזון שהגיעו מארה"ב דרך הולנד הניטרלית, ניצלו אזרחים רבי   התעשייתית של המדינה.

  .1914- המלחמה, נרתמו אוניברסיטאות אמריקאיות לבנות מחדש אוניברסיטאות בלגיות שנשרפו בזמן הקרבות ב
   

, שוב פלשה גרמניה לבלגיה הניטרלית. כך הפכה בלגיה לאחת המדינות האירופיות הבודדות שנכבשו פעמיים באותה מאה. 1940-ב

כשבועיים לאחר הפלישה, כמו הצבא הצרפתי שנכנע מספר שבועות לאחר מכן. הממשלה הנבחרת הפעם נאלץ הצבא הבלגי להיכנע 

הגלתה את עצמה ללונדון ומשם תמכה במחתרת הפנימית בבלגיה, הקימה יחידות בלגיות בתוך הצבא הבריטי והעמידה לרשות 

 המאמץ המלחמתי של בעלות הברית את משאביה הרבים של קונגו הבלגית.

 

 תחת הכיבוש הנאציבלגיה  

 

שנים, לא היו שונות בתכלית מאלה של אזרחי מדינות אחרות  4דרכי התמודדותם של אזרחי בלגיה עם הכיבוש הגרמני שנמשך 

שחיו תחת כיבוש כמו הולנד, צרפת, נורבגיה ודנמרק: מרבית האוכלוסייה המשיכה בשגרת חייה, ניסתה לשרוד וציפתה לסיום 

  הכיבוש.  המהיר של
   

והלכו להלחם ברוסיה. היו   לוואפן אס אס מהבלגים שיתפו פעולה עם השלטון הנאצי מסיבות כלכליות. אחרים הצטרפו חלק

שהתגייסו לכוחות המשטרה שהקימו הגרמנים. עם זאת, רוב רשויות העיריות והמשטרה סירבו לשתף פעולה עם הגרמנים ברדיפתם 

  אחר היהודים, אם כי תופעה זו הייתה קיימת.
   

מכלל אלה שנמצאו  אזרחים בלגים לדין בגין בגידה במולדת, פשעי מלחמה, עזרה לאויב וכד'. 87,000בתום המלחמה, הובאו 

  להורג .  הוצאו 241איש נידונו לעונש מוות, מתוכם  40,000אשמים, 
   

יצוע פעולות חבלה נגד מתקנים ב  עשרות אלפי אזרחים בלגים התנגדו בנחישות לכובש הנאצי, אם על ידי מאבק מזוין, על ידי

גרמנים, מתן מסתור ליהודים או אזרחים אחרים שהיו מבוקשים על ידי הגרמנים, פעולות ריגול לטובת בעלות הברית, או התווית 

לוחמי מחתרת בלגים הוצאו להורג על ידי הגרמנים, או מצאו  17,000-דרכי מילוט עבור טייסי כוחות הברית שמטוסיהם הופלו. כ

שליד בריסל, או בבתי כלא ומחנות ריכוז בגרמניה, בעיקר   (Fort Breendonk)פורט ברינדונק   מותם בבית הכלא המפורסם את

שנה לפני  20איש שרדו את המעצר במחנות. חלק מלוחמים אלה כבר היו פעילים במחתרת בזמן הכיבוש הראשון,  27,000- בדכאו. כ

  לכן.
   

 פעולות להצלת היהודים

 

, בהם בעלי אזרחות בלגית ופליטים מארצות אחרות, ניצלו מהשואה. 1940- רשמי, כמחצית מהיהודים ששהו בבלגיה ב לפי אומדן

נותרו  1,207יהודים שנשלחו לאושוויץ, רק  25,267יהודים. מתוך -חלקם ברחו למדינות אחרות וחלקם הוחבאו בבלגיה על ידי לא

  בחיים.



   
אזרחים בלגים את תואר  1500-יד ושם העניקה עד כה ליותר מ

- "חסיד אומות העולם". עם זאת, לפי החישובים, הרבה יותר מ

איש היו מעורבים, ישירות או בעקיפין,  1500

  האוכלוסייה היהודית של בלגיה.   בהצלת
   

המלכה אליזבט, אלמנתו של המלך אלברט הראשון, הייתה אחת 

טונות אומות אלה. תודות להתערבותה האישית בפני של מחסידי

הצבא הגרמני, הצליחה להציל את חייהם של כמה מאות יהודים, 

  בתוכם הרבה ילדים וקשישים.
   

בפעולה נועזת הצליחה המחתרת הבלגית למנוע את הריסתו של 

נמל אנטוורפן על ידי הצבא הגרמני הנסוג, והעיר נפלה בשלמותה 

, דבר שאפשר לקצר את דרכי 1944לידי כוחות הברית בספטמבר 

המטרה העיקרית של האספקה שעד כה הסתמכו על הנמלים המלאכותיים של נורמנדיה בצרפת. כיבושה מחדש של אנטוורפן הייתה 

, הידועה גם בשם קרב 1944המתקפה הגרמנית בדצמבר 

  .Bulgeה
   

  בלגיה כחלוצת האיחוד האירופי
בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, מתוך רצון לשים קץ 

בדרך כלל   למלחמות החוזרות ונשנות בין שכנותיה, שנוהלו

גם על אדמתה, הפכה בלגיה לאחת התומכות הנלהבות ביותר 

ל רעיון האיחוד האירופי. כיום, בריסל משמשת מקום ש

מושבם של מרבית הארגונים של האיחוד האירופי. מאז 

, הארגון   NATO , ממוקם בה גם המטה כללי של1967

אטלנטי שבלגיה הייתה אחת ממייסדיו ושלו תרמה -הטרנס

  את מרבית המאמץ הצבאי שלה בזמן המלחמה הקרה.
   

הפכה קונגו הבלגית להיות מדינה עצמאית, ושנתיים  1960-ב

  לאחר מכן גם הוענקה עצמאות
לרואנדה ולבורונדי, שהיו תחת המנדט של האומות 

המאוחדות. הממשלה הבלגית וכן אזרחי המדינה ממשיכים לקיים קשר הדוק עם ארצות מרכז אפריקה, אזור שאליו מופנים מירב 

  כניות בלגיה לעזרה בפיתוח.המשאבים והכספים במסגרת ת
   

הזירה הפנימית הבלגית מתאפיינת בניגודי אינטרסים, ולעיתים גם בסכסוכים חריפים, בין החלק הצפוני של המדינה שתושביו 

נוסחאות והסדרים   מדברים פלמית ובין החלק הדרומי (וולוניה) שתושביו דוברי צרפתית. אף על פי כן, במשך השנים פותחו

ואשר הצליחו למנוע שפיכות דמים. השינוי החוקתי   ונים המעניקים מידה גדולה של אוטונומיה לשתי הקהילותחוקתיים ש

  .1980-המשמעותי ביותר, שהפך את בלגיה למדינה פדראלית, נכנס לתוקפו ב
   

נית וכימית ועל מסחר. המדינות המובילות בעולם בתל"ג שלהן וכלכלתה מבוססת על ייצור, על תעשיה מכא 15בלגיה מדורגת בין 

  נמל אנטוורפן הוא החמישי הגדול ביותר בעולם והשני באירופה, אחרי רוטרדם.
   

  מיליון איש. 10אוכלוסיית בלגיה מונה 
 


