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לבין ההיסטוריה הארוכה של הקולוניאליזם?  2019דצמבר החל מאיום גלובלי חדש שהפך ל מה משותף בין נגיף

לק את יח הקולוניאליזםמתבוננים בה באמצעות פרספקטיבה מרחבית.  ילוהופכת מוחשית יותר אהזאת השאלה 

לפחות בעיני עצמם, לבין כל אותם לי הציביליזציה והרציונליות, ויצר היררכיה נוקשה בין בע לקטגוריות האנושות

כאן.  מרכזיחקו תפקיד ישל גזע ואתניות ש מושגיםחסרי תרבות ונטולי הגיון. כפרימיטיביים, אשר נתפסו "אחרים" 

מנגנונים שכללו ם באמצעות ולתח כאיום שישמזרחי, /יאת הגוף השחור, ואת מקבילו האוריינטל הצביורת הגזע עת

תשתיות פטואלי. סולא רק במישור הקונ—הפחד מהידבקותהיגיון הזה נשען גם על לעיתים, )אי(ה. הפרדה וסגרגציה

. 1901-שהתפרצה ב (bubonic plague)הדבר -למגפתחבו חוב מרחבי אפריקה לדוגמא -בדרוםהאפרטהייד 

 צבעונייםהו הודייםההתושבים השחורים,  מכנה את הרחקת Howard Phillips)ההיסטוריון האוורד פיליפס )

 epidemic“) ועלתנות אפידמית"ת"של מעשה כבתגובה למגיפה מהמרכזים העירוניים של יוהנסבורג וקייפטאון 

expediency” .) 

-הפסיכיאטר וההוגה האנטישלטונו. ל וריות שנכנעוהבחנות מרחביות בטריט טיותר, הקולוניאליזם חר באופן רחב

היא " ,", הוא מזכיר לנו בספרו "מקוללים עלי אדמות"עירו של המתיישב"פרנץ פאנון היטיב לתאר מצב זה. קולוניאלי 

"עולם צפוף, שבו חיים האנשים זה על מהווה "עירם של הילידים" לעומת זאת,  ".עיר בנויה לתלפיות, כולה ברזל ואבן

". זה, בקתותיהם שעונות זו על זו. עירו של המיושב היא עיר רעבה, רעבה ללחם, לבשר, לנעליים, לפחם, לאור

נשללת תשתיות לתברואה עירם של הילידים, הפליטים, והמיעוטים האתניים פרשנות עכשווית הייתה מוסיפה: 

 נדיב מספיק. הפיזי אינוב חהמרריחוק חברתי מכיוון שלבצע ם ביכולת ה מוגבלים מאדתושביו

ה, ללא הבחנ . ווירוס הקורונה איננו תוקףתאוניברסלי האמנם גלובלי אך ההשפעה שלו אינ הנגיףש אם כן ניתן לומר 

-כמו בגטאות האורבניים, בפורמליים של הדרום הגלובלי, -, בישובים הלאtownships-ב, favelas-בשדמינו.  כפי

banlieues ,ווירוסה .והיסטוריתעובדה מרחבית, כלכלית הנגיף הופך להיות מתחמי הגירוש של הצפון הגלובלי, ב 

יום יום, נגיף הקורונה מעמיק פערים חברתיים בעיתונות כפי שאנחנו רואים  תופעה ביולוגית בלבד.רחוק מלהיות 



מיעוטים בבריטניה. קרב בארצות הברית וב Latinos-שחורים ובקרב רופורציונלי פיותר באופן וגורם לתמותה גבוהה 

, דיר מאה שערים, סילוואןבני ברק, ברתי. ימים במרקם החסדקים הקי, הנגיף מחלחל כמו חומצה מבעד לאצלנו גם כאן

 חוסן וחסינות הפריבילגיה מקנה .. את מה שהדחקנואסד ובענה. כמו זרחן, הנגיף מאיר מחדש את מה שידענו מזמן-אל

 .גם יחד

תלויה במידה רבה  חדשה הזאת-מציאות הישנהעם המעתה נבחר להתמודד  הדרך שבהה הזאת יש השלכות. לתובנ 

 צעד הלאה בסולידריות.איתם נמקורות אותם נבחר לקרוא, באסטרטגיות אותם נאמץ בפדגוגיה ובמחקר, ובשותפים ב
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