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�ستة*

ِ
وامل�ستوطن واحل�صار:
الفريو�س
غزة يف زمن كورونا**

الم�ضطهدين تع ّلمنا �أن ''حالة الطوارىء'' التي نعي�ش
�إن تقاليد حياة
َ
فيها لي�ست ا�ستثناء ،بل هي القاعدة.
والتر بنجامين1

تبدو

جائحة ''كوفيد –  ''19على
الم�ستوى العالمي بمثابة عامل
�إجهاد يحدد هياكل ال�سلطة والتدرجات في
داخلها� ،سواء على ال�صعيد الوطني �أو فوق
الوطني .ولقد وفرت درا�سة الأوبئة على الدوام
نظرة ثاقبة �إلى داخل ''الهياكل الأ�سا�سية
للعالقات االجتماعية �ضمن حدود المجموعة
وعبرها ،بما في ذلك الآليات الم�ستخدمة
للحفاظ على البنى االجتماعية المعقدة من
عدم الم�ساواة مع مرور الوقت 2''.وهذه
الأمرا�ض� ،ش�أنها �ش�أن الأج�سام التي ُتبتلى
بها ،هي في الوقت نف�سه م�صنوعات مادية
ورمزية ''�أُنتجت ب�شكل طبيعي وثقافي على
حد �سواء ،ور�ست على نحو ُمحكم في لحظة
تاريخية معينة3''.
ا�ستك�شف الم�ؤرخون منذ فترة طويلة ال�سبل
التي عزز من خاللها الحجر ال�صحي العالقات
وتحداها �أو
االقت�صادية وعالقات القوة،
ّ

ر�سخها على �أر�ض الواقع 4.لقد �أدى الطاعون
ّ
الدبلي [�أو الطاعون الدملي] في �سنة 1901
في كيب تاون في جنوب �أفريقيا� ،إلى فر�ض
الحجر ال�صحي على معظم ال�سكان الأفارقة
في المدينة ،ونقلهم ب�صورة ق�سرية �إلى
مع�سكرات العزل التي �أُن�شئت على �أ�سا�س
الف�صل العن�صري .و�أ�صبحت هذه التجربة في
وقت الحق نذيراً بحدوث عمليات �إجالء في
الم�ستقبل ،ومقدمة للف�صل العن�صري المتمثل
في تجمعات مدن ال�صفيح تحت نظام
الأبارتهايد5.
* بكالوريو�س في الطب والجراحة وزميل كلية
الجراحين الملكية (جراحة التجميل).
** مقالة خا�صة بـ ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' ،وهي
باللغة الإنجليزية:

Ghassan Abou Sittah, The Virus, the Settler and
the Siege: Gaza in the Age of Corona.

ترجمة� :صفاء كنج.
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�س�أ�ستخدم في هذه المقالة ما نعرفه عن
طبيعة اال�ستعمار اال�ستيطاني الإ�سرائيلي
وح�صاره لقطاع غزة ،من �أجل �إر�شادنا �إلى
كيفية تعامله مع هذا الحدث التاريخي غير
الم�سبوق .و�س�أ�ستك�شف جوانب اال�ستعمار
اال�ستيطاني التي �ست�ؤثر في ال�سيا�سات
الإ�سرائيلية ،والتحديات �أو الفر�ص التي
يتيحها هذا الوباء لتعزيز �أهداف �إ�سرائيل في
قطاع غزة ،وال �سيما ح�صارها الم�ستمر لهذا
الأخير .ومن خالل درا�سة ح�صار غزة وفائدته
للم�شروع الإ�سرائيلي اال�ستعماري� ،آمل ب�أن
�أ�ستطيع فهم ديناميات الإجراءات التي
تتخذها �إ�سرائيل فيما يتعلق بالجائحة ،والتي
�سن�ستخدمها بدورها لتوفر لنا فر�صة لفح�ص
التفنن اال�ستراتيجي لال�ستعمار اال�ستيطاني
في مواجهة هذا التحدي التاريخي.

ملاذا اال�ستعمار اال�ستيطاين؟
في �سنة  1998عندما ن�شر باتريك وولف
وتحول
كتابه المبدع'' ،اال�ستعمار اال�ستيطاني
ّ
قدم لنا واحداً من
الأنثروبولوجيا''ّ ،
الت�صريحات الم� ِّؤ�س�سة في هذا المجال�'' :إن
الغزو اال�ستيطاني هو بنية (هيكلية) ،ولي�س
حدث ًا 6''.و�أ�شار وولف الحق ًا في مقالة بعنوان
''الأمة وتمازج الأجنا�س''� ،إلى حقيقة �أن
الميزة الأ�سا�سية لال�ستعمار اال�ستيطاني
هي '' 'الميل المنهجي الم�ستمر �إلى ا�ستبدال
ال�سكان الأ�صليين' ،و�أن هذا هو منطق ثقافة
االجتثاث الذي 'يوفق بين مجموعة من
الممار�سات التاريخية التي قد تبدو بخالف
ذلك متباينة' 7''.ومنطق االجتثاث هذا الذي
يعتبره باتريك وولف جوهر العالقة بين
والم�ستعمرين يجب �أن يكون
الم�ستوطنين
َ
نقطة االنطالق لأي تحليل لما�ضي ال�شعب

الفل�سطيني وم�ستقبله ،بما في ذلك هذا الوباء
غير الم�سبوق .فمن طبيعة الهيكليات �أنه غالب ًا
ما يمكن اقتفاء �أوجه االت�ساق العميقة التي
تربط الأحداث الفردية في الزمن باالتجاه
قدم ًا ،وكذلك بالعودة �إلى الوراء ،وال �سيما
عندما تكون ''منيعة تجاه تغيير النظام� 8''.إن
قراءة اال�ستعمار اال�ستيطاني كهيكلية ،تك�شف
حقيقة �أن هذا اال�ستعمار ال يمكن �أن ينح�صر
في الما�ضي ،وبناء على ذلك ،يجب تدوين هذا
الحيز� ،ضمن الم�سار التاريخي
الوباء ،في هذا ّ
والم�ستعمر� 9.إن عملية اال�ستعمار
لال�ستعمار
َ
اال�ستيطاني ُيعاد اختراعها با�ستمرار ويحا َفظ
على منطقها من خالل �إعادة ترتيب
الممار�سات والخطابات اال�ستعمارية في
الأوقات المعا�صرة 10.واالعتراف باال�ستعمار
كهيكلية بد ًال من �أن يكون حدث ًا� ،سيتيح لنا
�أي�ض ًا و�ضع ال�سيا�سات الإ�سرائيلية تجاه
الفل�سطينيين في �سياق هذا الوباء ،كنتاج
للمنطق نف�سه الذي قاد في البداية �إلى �إغالق
الحدود ،ثم تحوله �إلى طرائق وخطابات
وت�شكيالت م�ؤ�س�ساتية متنوعة في �أثناء تف�شي
الجائحة.
وتمام ًا مثلما كان اال�ستعمار قادراً على
تحديث الخطاب العن�صري فيما يتعلق
بال�سكان الأ�صليين الم�صنفين على �أ�سا�س
عن�صري ،والذين ُينظر �إليهم �سابق ًا على �أنهم
برابرة وهمجيون ومتوح�شون ،وبات ُينظر
�إليهم اليوم على �أنهم عرب م�سلمون
�إرهابيون 11،ف�إنه يمكنه �أن ينتج الو�صمة
الالزمة خالل هذا الوباء ،والتي ال تن�ش�أ بتات ًا
ت�شرع
من فراغ ،وهي تخدم ''�أ�سطورة مهيمنة ّ
التق�سيم الهرمي 12''.ويمكن ر�ؤية عملية
م�شابهة تتمثل في انتقائية �إ�سرائيل لدى
التن�صل من القانون الدولي و�إعادة كتابته،
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ويت�ضح ذلك بياني ًا في الكلمات التالية التي
قالها الرئي�س ال�سابق لق�سم القانون الدولي
في الجي�ش الإ�سرائيلي الكولونيل دانيال
ريزنر�'' :إن القانون الدولي قائم الآن على
�أ�سا�س فكرة �أن الفعل الممنوع اليوم ي�صبح
جائزاً �إذا ن ّفذه عدد ٍ
كاف من الدول ...القانون
13
الدولي يتقدم من خالل االنتهاكات ''.وفي
الوقت نف�سه ،ومثلما الحظت ديبورا بيرد روز،
خبيرة الإثنيات الأ�سترالية المتخ�ص�صة
بال�شعوب الأ�صلية ،ف�إن كل ما على ال�سكان
الأ�صليين �أن يفعلوه للوقوف في وجه
اال�ستعمار اال�ستيطاني هو البقاء في
ديارهم14.
�إن هذه المقالة ت�ستند �إلى فر�ضية فحواها
�أن اال�ستمرارية الهيكلية لال�ستعمار
اال�ستيطاني �ستحدد ب�شكل م�سبق ما يمكن �أن
يحمله الم�ستقبل.

قيا�س معيار احلياة :ح�صار غزة
في � 15آب�/أغ�سط�س  ،2005بد�أت �إ�سرائيل
ان�سحابها من �أرا�ضي قطاع غزة التي احتلتها
منذ حرب الأيام ال�ستة في �سنة  .1967فعلى
مدى  38عام ًا� ،أقامت �إ�سرائيل نحو 21
م�ستعمرة عبر �أرا�ضي الجيب ال�ساحلي ،ونقلت
نحو  9000م�ستوطن �إلى القطاع .وبحلول
نهاية �سنة  ،2007كانت �إ�سرائيل قد �أغلقت
15
�سمته
بالكامل حدود غزة ،وبد�أت ما ّ
نورهان �أبو جيدي ''حالة قتل المدينة التي
تمثل ال�شرط الأق�صى لحالة الح�صار� 16''.إنها
حالة دائمة من الغزو والتدمير والحد الأق�صى
من الخنق �ضمن م�ساحة محددة ب�أنها
''الجغرافيا المخ�ص�صة للتجريد من الملكية''،
والتي تميزت بممار�سات التهجير الق�سري
والم�صادرة العنيفة للأرا�ضي 17.ومثلما كان
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�أ�سا�سي ًا بالن�سبة �إلى جميع قراراتها خالل
عملية �أو�سلو ،ف�إن �إ�سرائيل �سارت على نهج ما
قامت به جميع الم�شاريع اال�ستعمارية على
مر التاريخ؛ لقد اختارت ال�سيادة التي يرثها
الملوك الأوروبيون وحدهم ،على االحتالل
الذي يتيح للمواطنين الأ�صليين ا�ستخدام
الأرا�ضي بطريقة براغماتية 18،الأمر الذي
�سمح للدولة الإ�سرائيلية باالحتفاظ بالتعبير
النهائي عن ال�سيادة وال�سلطة والقدرة على
ومن يجب
بمن قد يعي�شَ ،
الإمالء فيما يتعلق َ
�أن يموت19.
�إن ح�صار غزة الناتج من ذلك ُيفهم على
�أف�ضل وجه من خالل تفاعل قيا�س المعيار
مكونا التجربة هما
الكيميائي عندما يكون ّ
الحياة والموت .فبالن�سبة �إلى حياة
الفل�سطينيين ،يكمن هدف عملية قيا�س
المعيار هذا بين ''العتبتين المتباينتين'' اللتين
و�صفتهما مارثا نو�سباوم ،ب�أن �إحداهما هي
''القدرة على العي�ش التي �ستكون دونها الحياة
من �شدة الفقر غير �إن�سانية على الإطالق؛
والأُخرى عتبة �أعلى نوع ًا ما ،تقع تحتها تلك
الوظائف المحددة بطريقة مخف�ضة �إلى حد
كبير� ،إلى درجة �أنه ،وعلى الرغم من �أننا قد
نحكم على �شكل الحياة ب�أنه �إن�ساني ،ف�إننا لن
نعدها حياة �إن�سانية جيدة ''.ويهدف الح�صار
ّ
�إلى الحكم على �سكان غزة بـ ''نوع من الموت
المبكر� ،أو موت �أي �شكل من �أ�شكال
االزدهار 20''.فمنذ �سنة  ،1959و�صف فانون
الم�ستعمرين هذا يميل
كيف �أن ''ق�ضم وجود
َ
�إلى جعل الحياة �شيئ ًا ي�شبه الموت غير
المكتمل'' 21،ولهذا ال�سبب ،يبدو ت�صور جا�سبير
بوار للتعاون بين ما هو حي وما هو ميت
(بيو  -نيكرو) تحلي ًال �أكثر مالءمة لي�س فقط
لدرا�سة �إدارة �إ�سرائيل ال�سابقة والحالية
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لتفح�ص �إجراءاتها
للح�صار ،بل �أي�ض ًا ُّ
الم�ستقبلية فيما يتعلق به.
�إن الح�صار �شكل من �أ�شكال الحرب
المنخف�ضة الوتيرة ،وهو يرتكز على ال�ضغط
الم�ستمر 22.ف�صغر حجم غزة ،والكثافة
ال�سكانية في القطاع ،وحتى الوقت المنق�ضي
تحت الح�صار ،جميعها �أ�سلحة لإنتاج خط
�أ�سا�س للعنف المكاني 23،يمكن �أن ت�ضاف �إليه
�سيا�سات متنوعة لقيا�س معيار وجود النا�س
ب�صورة �صحيحة بين الحياة والموت .لكن
حتى خط الأ�سا�س هذا بحد ذاته يمكن �أن
يتنوع ،ذلك ب�أن الح�صار هو عملية دينامية
تتغير في �شدتها وفي الممار�سة من �شهر �إلى
�آخر ،ومن يوم �إلى �آخر 24.ومن خالل تعديل
عمق ''المنطقة العازلة'' التي تمتد على طول
المحيط الداخلي لغزة ،من مئة متر �إلى ثالثة
كيلومترات ،وتغيير حدود غزة البحرية ،يمكن
ت�صعيد العنف المكاني للح�صار على نحو
متدرج 25.فالتحكم في كل من المنطقة
العازلة والحدود البحرية له قيمة م�ضافة
لتقييد الو�صول �إلى الأرا�ضي الزراعية
ومناطق ال�صيد 26،الأمر الذي يمنح �آلية
ال�ضبط الدقيقة هذه ُبعداً غذائي ًا واقت�صادي ًا.
ف�ض ًال عن هذه اال�ستراتيجيات التي ت�شمل
المكان �أو الأر�ض27،
تحول الغذاء �أي�ض ًا �إلى
ّ
مكونات تفاعل
�سالح باعتباره مكون ًا من ّ
قيدت �إ�سرائيل ب�شدة،
قيا�س المعيار هذا .فقد َّ
من �سنة � 2006إلى �سنة  ،2010واردات
المواد الغذائية ،لكنها ادعت �أنها تفر�ض قيوداً
فقط على ال�سلع ''التي لي�ست �أ�سا�سية لبقاء
ورداً على التما�س قانون
ال�سكان المدنيينّ 28''.
حرية المعلومات� ،أُفرج في  13ت�شرين الأول/
�أكتوبر  2010عن وثيقة ''الخطوط الحمراء''
التي ك�شفت كيف �أجرت الحكومة الإ�سرائيلية

درا�سات ا�ستق�صائية لح�ساب ''�سلة الكفاف
الدنيا'' ل�سكان غزة� ،أي �سلة من المنتوجات
اال�ستهالكية بالكاد تمنع عنهم �سوء
التغذية 29،وا�ستنتجت منها الحد الأق�صى لعدد
�شاحنات الطعام الم�سموح بمرورها خالل
الح�صار كل يوم 30.والنتيجة هي �أن نحو
جراء انعدام الأمن
ثل َثي �سكان غزة يعانيان ّ
الغذائي اليوم 31.وقد �أظهر ت�صريح لدوف
فاي�سغال�س� ،أحد كبار م�ست�شاري الحكومة
الإ�سرائيلية في �سنة  ،2006جوهر هذه
ال�سيا�سة ،حين قال �إن �سكان قطاع غزة
''يتبعون نظام تنحيف'' ،لكنهم ''لن يموتوا من
الجوع32''.
تنطبق ال�سيا�سة نف�سها على الحاجات
الأ�سا�سية الأُخرى ل�سكان غزة :الكهرباء
والوقود والماء والأ�سمنت ،فقد �أدى نق�ص
الطاقة والوقود �إلى �شل مرافق البنية التحتية
الحيوية ،بما في ذلك الخدمات الطبية الطارئة
وجمع القمامة ومعالجة المياه ومياه ال�صرف
ال�صحي .وبمرور الوقت ،يبدو �أن الجهاز الفني
الموظف لتوجيه مرور هذه الإمدادات التي ال
غنى عنها قد خ�ضع لتحديثات كبيرة ،ففي
�أعقاب حرب �سنة � ،2014أُن�شئت �آلية �إعادة
�إعمار غزة ( ،)GRMوهي عبارة عن �إطار
لوج�ستي قائم على البيانات ينظم تدفق مواد
البناء 33.وفي هذا ال�سياق �أ�شار وزير العدل
الإ�سرائيلي حاييم رامون �إلى م�صطلح
''�أوك�سجين البنية التحتية'' باعتباره عقيدة
جديدة تقوم على قطع الكهرباء والوقود
والمياه عن غزة 34.ويجادل داريل لي ،ب�أن
هذه الفكرة ''تقل�ص حاجات وتطلعات وحقوق
 1.4مليون من الغزيين لممار�سة احت�ساب
ال�سعرات الحرارية والميغاوات وغيرها من
الوحدات المجردة ذات البعد الواحد التي
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تقي�س الم�سافة من الموت 35''.وال �شيء ينجو
من �أنبوبة اختبار تفاعل قيا�س المعيار هذا،
ففي �سنة  ،2017ح�صل  ٪54فقط من
المر�ضى من غزة على ت�صريح في الوقت
المالئم للحاق بموعدهم للعالج في
الم�ست�شفى 36،بينما في كانون الثاني/يناير
 ،2020كان  ٪23من طلبات مر�ضى غزة
للح�صول على ت�صريح �إ�سرائيلي من �أجل تل ّقي
العالج في القد�س �أو ال�ضفة الغربية �أو
الم�ست�شفيات الإ�سرائيلية ،والتي ُرف�ضت ،تتعلق
بمواعيد لمتابعة عالج ال�سرطان37.
�شن �ضربات
�إن لجوء �إ�سرائيل الم�ستمر �إلى ّ
بالطائرات من دون طيار ي�سمح لها
باال�ستمرار في تزويد المعيار الحجمي
بالم�ستوى ال�ضروري من العنف 38.وتت�ضح
التباينات في مقايي�س ا�ستخدام �إ�سرائيل
الم�سيرة في غزة في الإح�صاءات
للطائرات
ّ
التالية لعدد ال�شهداء الفل�سطينيين بنيران هذه
الطائرات :ففي �سنة  ،2009بلغت ن�سبة الذين
ق�ضوا بوا�سطة الطائرات الم�سيرة ٪43.6؛
وفي �سنة ٪51.8 ،2011؛ وفي �سنة ،2012
٪78.8؛ وخالل حرب �سنة  ،2014ق�ضى
 ٪37من جميع ال�شهداء بغارات ُ�شنت
با�ستخدام طائرات من دون طيار39.
لكن على عك�س التفاعل الكيميائي الذي
ُينفذ باحترا�س ،ف�إن هذه التجربة ال�سيا�سية
الحيوية ال تزال تت�ضمن عنا�صر غير منتظمة،
وبالتالي ف�إنها تتطلب �إعادة �ضبط ب�صورة
ويعاد �ضبط النظام كل ب�ضعة �أعوام
دوريةُ .
من خالل ما �أطلق عليه القادة الع�سكريون
الإ�سرائيليون ت�سمية ''جز الع�شب'' 40.وتمثل
الغارات الجوية المتكررة والتوغالت البرية،
ف�ض ًال عن الحروب الثالث التي ُ�شنت على
قطاع غزة ،جزءاً ال يتجز�أ من نظام الح�صار،
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بد ًال من �أن تكون تخلي ًا عن منطق الح�صار
بحد ذاته .وقد حذر لوري �ألين منذ فترة طويلة
من �أن الزيادة الحادة في تركيز العنف خالل
فترة زمنية ق�صيرة لها ''ت�أثير متناق�ض في
لفت االنتباه �إلى �أ�شكال وم�ستويات معينة
فقط من العنف في غزة ،في حين �أن من
�ش�أنها الت�شوي�ش على العنف 'اليومي'
لالحتالل الع�سكري الإ�سرائيلي وجعله �أمراً
طبيعي ًا 41''.ومن خالل تركيز انتباه العالم
على غزة خالل تلك الفترة المحدودة من
الزمن ،ف�إنها تقوم ب�إخراج العنف من �سياقه
التاريخي والمكاني 42،وتخلق االنطباع ب�أنه
يمثل انحراف ًا عن قاعدة الالعنف .وتمثل هذه
الإجراءات �شك ًال من �أ�شكال ''ال�سيا�سة
المتدرجة'' التي كانت �إحدى ديناميات النزاع
الرئي�سية منذ البداية43.
في كتابه ''�سلطة الحياة والموت''
( ،)Necropoliticsتناول �أخيل مبمبي الحرب
غير المتكافئة التي تنطوي عليها حرب البنية
التحتية �أو ''الحرب على النظم الداعمة
للحياة� 44''.إن تدمير �شبكات البنية التحتية
في غزة (محطات معالجة المياه ومولدات
الكهرباء وما �إلى ذلك) خالل تلك الهجمات هو
مكون �إ�ضافي في قيا�س المعيار هذا ،والذي
وي�ستخدم تدمير
يهدف �إلى تنظيم الح�صارُ .
البنية التحتية ك�سالح ب�سبب الطرق التي ُتربط
بها الحياة وت�ضمن توا�صلها وتمكينها 45،كما
�أن تدميرها ي�ضمن �أنه يمكن خالل الح�صار
وب�شكل �أف�ضل ،قيا�س معيار عقيدة ''�أوك�سجين
البنية التحتية'' التي طرحها حاييم رامون.
ففي الفترة التي �سبقت حرب �سنة  2014على
غزة� ،أدى تدهور البنية التحتية للمياه �إلى �أن
تح�صل الأُ�سر على المياه الجارية من � 6إلى 8
�ساعات فقط ،ولمرة واحدة ،مع ح�صول ٪25
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منهم عليها على �أ�سا�س يومي ،و ٪40كل
يومين ،و ٪20كل ثالثة �أيام ،وما تب ّقى� ،أي
 ،٪15ليوم واحد فقط كل �أربعة �أيام 46.و�أدت
الهجمات خالل الحرب �إلى االنهيار التام
ل�شبكة المياه في غزة وخدمات معالجة
النفايات ،الأمر الي ت�سبب بت�صريف مياه
المجاري في ال�شوارع47.
كان للـهجمات على غزة خالل هذه
الحروب قيمة م�ضافة تتمثل في تقلي�ص
م�ساحة غزة ال�صالحة للعي�ش ''بوا�سطة القنابل
والجرافات'' 48،وبالتالي زيادة العنف
المكاني الأ�سا�سي للح�صار .فخالل حرب �سنة
ُ ،2014دمرت  18.000وحدة �سكنية بالكامل
�أو لحقت بها �أ�ضرار كبيرة ،الأمر الذي �أدى �إلى
ت�شريد �أكثر من  100.000فل�سطيني
( 17.000عائلة) ،وبعد �أربعة �أعوام ون�صف
عام ،كان ال يزال  13.000منهم بال م�أوى49.
لقد طورت �إ�سرائيل �أدوات ح�صار قطاع
غزة ،فبعد  12عام ًا من فر�ضه ،باتت ت�ستخدم
الوقت بحد ذاته ك�سالح .وتجادل جا�سبير بوار
في كيف �أن عدم القدرة على التحكم في الوقت
ويقو�ض �إح�سا�س الفرد
يحول دون تنظيمهّ ،
والمجتمع بالوجود� 50.إنه غياب الزمان حين
ال يعرف �أنا�س طوال حياتهم ب�أكملها �أي
�شيء �سوى العي�ش تحت الح�صار� ،أو مثلما
ت�شرح جا�سبير بوار� ،إنه الذي ُيبقي
الفل�سطينيين في زمن وقتي دائم ،من �أجل �أن
يعي�شوا خالل �إبادتهم.
عرفها
هذه الق�سوة الوح�شية نف�سها التي �أُ ّ
على �أنها الحقن المتعمد للألم الذي لي�س منه
طائل هي �أي�ض ًا جزء من تفاعل قيا�س
المعيار .ف�إجراءات مثل �إر�سال مري�ضة
بال�سرطان في العا�شرة من عمرها لتل ّقي
العالج في ال�ضفة الغربية وحرمان والديها

من الت�صريح لمرافقتها 51،ف�ض ًال عن �أ�سلوب
''الطرق على ال�سطح'' حين ي�ستخدم الجي�ش
َّ
الإ�سرائيلي مكالمات الهاتف المحمول
و''�صواريخ التحذير'' ال�صغيرة – التي تلقيها
عادة الطائرات من دون طيار  -لإخبار
52
النا�س ب�أن منازلهم تو�شك �أن ُتق�صف ،يبدو
�أنها ممار�سات ال تهدف � اّإل �إلى ''�إر�ضاء''
وت�أكيد ''الرغبة في التجبر'' لدى �إ�سرائيل53.

هدف احل�صار
الم�ستعم��ر ...ه��ي م��كان
بل��دة ال�شع��ب
َ
�سي��ىء ال�صي��ت ،ي�سكن��ه �أنا���س �سيئ��و
ال�سمعة .فه��م ُولدوا هن��اك ،وال يهم �أين
�أو كي��ف؛ ويموت��ون هن��اك ،وال يهم �أين
وال كي��ف� .إن��ه عال��م بال ات�س��اع؛ يعي�ش
في��ه النا���س بع�ضهم فوق بع���ض .البلدة
الأ�صلية بلدة جائعة ،محرومة من الخبز
واللح��وم والأحذي��ة والفح��م وال�ض��وء.
البل��دة الأ�صلي��ة ه��ي قرية راكع��ة ،بلدة
على ركبتيها54.
َ
في �سنة  ،1961و�صف فرانز فانون مكانية
حية .فقد ر�أى
االحتالل اال�ستعماري بعبارات ّ
�أن جوهر االحتالل اال�ستعماري يقوم على
تق�سيم الف�ضاء �إلى حجيرات ،و�أن هذا التق�سيم
ي�صبح قناة تعمل من خاللها طاقة الموت
بوا�سطة عدة �أنماط من الحب�س والإغالق
والعزل والتعطيل� 55.إن ال�سيادة اال�ستيطانية
على الم�ساحة المحا�صرة تعني القدرة على
ومن لي�س له �أهمية،
تحديد َمن هو ذو �أهميةَ ،
ومن هو الذي يحمل قابلية اال�ستغناء عنه
َ
56
ومن لي�س كذلك .وتحقيق ًا لهذه الغاية ،ف�إن
َ
فر�ض الح�صار قادر على ن�شر �أ�شكال من
العنف المكاني غير المبا�شر.

الفيروس واملستوطِ ن واحلصار

�إن �أحد الجوانب الثابتة لال�ستعمار هو
الفاعلية التي ي�ؤدب بها الأج�ساد بهدف
اال�ستفادة منها ب�شكل �أف�ضل :فاالنقياد
والإنتاجية ي�سيران دائم ًا جنب ًا �إلى جنب ،كما
�أن حجم القوة التي يمار�سها ،والمباهاة في
عر�ضها دائم ًا ،يعتمدان على تلك الزيادة في
الإنتاجية 57.وعلى عك�س العمالة الأفريقية
التي لم يكن لنظام الف�صل العن�صري في
جنوب �أفريقيا غنى عنها 58،ف�إن مليو َني غ ّزي
هم مجموعة من المدنيين ال يخدمون غر�ض ًا
وا�ضح ًا للحكومة الإ�سرائيلية ،بل يبدو �أن
�أرا�ضي غزة نف�سها ال قيمة ا�ستراتيجية لها.
وفي الواقع� ،إذا �أخذنا مبد�أ عفودات عيفريت،
�أو ''العمالة العبرية'' 59كمبد�أ ت�أ�سي�سي
للمجتمع الإ�سرائيلي ،ف�سنجد �أن الح�صار هو
نتيجة المنطق الوح�شي لت�صنيف �إ�سرائيل لغزة
عد معادية
على �أنها مجموعة �سكانية ُت ّ
وفائ�ضة .فمع تزايد اال�ستغناء عن العمالة
الفل�سطينية ،كان يجب �أن ت�صبح غزة �أقل
�شبه ًا بمنطقة منعزلة �أو بانتو�ستان ،و�أكثر
�شبه ًا بالمحميات ،وقد تط ّلب الأمر ابتداع
�آليات �أُخرى لتوليد الأرباح� .إن �إ�سرائيل
تفر�ض الح�صار كو�سيلة طويلة الأجل لعزل
فائ�ض من ال�سكان و�إدارته 60،ومن خالل الحد
من تدفق الموارد التي تحافظ على الحياة �إلى
الحد الأدنى من �أجل بقاء �سكانها المليو َني
�أ�سير في قيد الحياة� ،أوجدت ''بنية من القهر ال
مثيل له في �أنحاء العالم كافة 61''.يقترح
تاينر �أنه يمكن �إرجاع �أ�صول مفهوم الفائ�ض
وجهه مارك�س في
ال�سكاني �إلى النقد الذي ّ
62
الجزء الأول من كتابه ''ر�أ�س المال''� ،إلى
نظرية مالتو�س للتخفيف من ال�ضغط ال�سكاني،
�إذ يقول مارك�س �إن الر�أ�سمالية تجعل عمل
بع�ض ال�سكان فائ�ض ًا عن الحاجة من خالل
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ف�صل العمال عن عملهم 63.وقد �أ�شار فانون
�إلى �أنه عندما يحدث ذلك في ظل اال�ستعمار،
ف�إن الوظائف الأ�سا�سية للحياة ،مثل الأكل
والتنف�س ،ت�صبح محتلة ،ونتيجة ذلك ،يقت�صر
العمل الوحيد في الحياة على عدم الموت64.
وي�صف فانون في كتابه ''معذبو الأر�ض''،
الم�ستعمرين ب�أنها حياة عارية ،مجردة:
حياة
َ
''�إن العي�ش ال يعني تج�سيداً لمجموعة من
القيم ،وال يعني اندماج الذات في التنمية
المن�سجمة والب ّناءة للعالم ،و�إنما يعني
بب�ساطة عدم الموت ''.فمجرد �أن تكون في قيد
الحياة ُيعتبر انت�صاراً ،وهو انت�صار ي�صعب
الحفاظ عليه .ويتابع فانون'' :كل وقت
نكت�سبه هو انت�صار []....والهاج�س الوحيد هو
الحاجة �إلى ملء تلك المعدة المتقل�صة
با�ستمرار ،مهما يق ّل ما تطلبه� 65''.إن هدف
الح�صار لي�س وجود ال�سكان ،و�إنما جودة ذلك
الوجود ،و�إلى �أي درجة يمكن التنكر له من
دون �إخماده تمام ًا .والهدف ،على حد تعبير
الم�س�ؤولين الإ�سرائيليين ،هو �إبقاء اقت�صاد
غزة ''على �شفا االنهيار'' ،فوفق ًا للبرقيات
الدبلوما�سية الأميركية التي ن�شرتها
ويكيليك�س�'' ،أكد الم�س�ؤولون الإ�سرائيليون
[للم�س�ؤولين االقت�صاديين في �سفارة الواليات
المتحدة] في عدة منا�سبات� ،أنهم يعتزمون
�إبقاء اقت�صاد غزة على حافة االنهيار من
دون دفعه �إلى الهاوية ''.وبح�سب برقية
بتاريخ  3ت�شرين الثاني/نوفمبر ،2008
�أرادت �إ�سرائيل �أن ''يظل اقت�صاد غزة م�ستمراً
عند �أدنى م�ستوى ممكن بما يتما�شى مع
تج ّنب �أزمة �إن�سانية 66''.وهذا التجريد التام
للوجود حتى التعرية تقريب ًا ،يتحقق من خالل
ا�ستراتيجيا ''الدفع نحو الكارثة'' .وي�صف
�أوفير الو�ضع في غزة ب�أنه �أقرب �إلى ''الكارثة
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المعلقة''� ،إذ �إن الأو�ضاع الإن�سانية تقارب
با�ستمرار الكارثة الوا�ضحة ،ذلك ب�أن التذبذب
بين التدابير القمعية والتخفيفية يحافظ على
التهديد الو�شيك بالكارثة قائم ًا من دون �إنتاج
ظروف ال رجعة فيها من المجاعة والتجويع
الجماعي 67.مع ذلك ،وليكون الموت �أداة
فاعلة ''لإدارة فائ�ض ال�سكان'' ،تجادل
بونغاليا ب�أن ''الموت لي�س '�شيئ ًا يجب
�إخفا�ؤه' ،و�إنما هو �شيء يجب ك�شفه
ا�ستراتيجي ًا ،فم�شهد الموت تذكير بالغ الأهمية
بالمخاطر المحدقة 68''.ويرى فانون �أن
االحتالل اال�ستعماري ي�ستلزم �أو ًال وقبل �أي
�شيء تق�سيم الف�ضاء �إلى حجيرات ،لأنها توفر
المادة الخام لل�سيادة والعنف الذي تحمله
معها 69.فبالن�سبة �إليه� ،إن العنف اال�ستعماري،
في حالة الفل�سطينيين في غزة ،يت�ألف في
الواقع من ''العنف المتعدد والمتنوع والمتكرر
والتراكمي'' الذي يجبرهم على ر�ؤية حياتهم
على �أنها ''معركة دائمة �ضد موت معلق''،
ويجعلها �شبيهة بـ ''موت ناق�ص''70.
�إن ح�صار غزة مثال لكيف �أن االجتثاث
واال�ستغالل ''ال يتعاي�شان فقط في حالة من
التوتر ،بل �إنهما ي�شتركان في تعريف �أحدهما
للآخر 71''.ف�إ�سرائيل ،من خالل الح�صار الذي
تفر�ضه على غزة ،ت�ستطيع ا�ستخراج قيمة
�سيا�سية وتركيم ر�أ�س مال من مجتمع العمالة
الزائدة هذا ،كما �أنها من خالل �إبقاء غزة على
حافة الهاوية الإن�سانية ،نجحت في تج�سيد
اقت�صاد �أخالقي ،وبالتحديد عقالنية �إن�سانية
تحول دون خلق ظروف كارثية مثل المجاعة
الجماعية والمر�ض 72.ولذلك ،يجب فهم
اال�ستجابة الإن�سانية للح�صار كجزء من
منطقه ،والإغاثة كجزء من �آليته العاملة،
ولي�س ب�صفتها تحدي ًا مبا�شراً .وتت�شكل

التدخالت الإن�سانية كنقي�ض للتدخالت
ال�سيا�سية 73،عالوة على �أن الح�صار ي�سمح
لإ�سرائيل بتبديل الخطاب ب�ش�أن غزة من
خطاب التحرر الوطني واالحتالل وتقرير
الم�صير �إلى الميزانية العامة للم�ساعدات
الإن�سانية من حيث عدد ال�شاحنات الم�سموح
دخولها و�ساعات الكهرباء و�إمدادات الأدوية
وعدد المر�ضى الم�سموح لهم بالخروج لتل ّقي
العالج� 74.إن الحاجة �إلى معالجة المعاناة
الإن�سانية تتجاوز م�سائل الم�س�ؤولية ال�سيا�سية
من خالل �إعطاء الأولوية للم�شكلة اللوج�ستية
التي تبدو غير �سيا�سية ب�ش�أن كيفية التخفيف
من معاناة ال�ضحايا 75.فبعد كل حرب على
غزة ،كانت م�ؤتمرات المانحين تجمع مليارات
الدوالرات لإعادة بناء البنية التحتية في
القطاع .وعلى الرغم من حتمية قيام �إ�سرائيل
بتدمير غزة مرة �أُخرى ،ف�إن ''الجهات المانحة
�ستدفع لأن ذلك �أ�سهل كثيراً من معالجة
الأ�سباب الكامنة وراء النزاع الفل�سطيني -
الإ�سرائيلي والحلول الممكنة له 76''.وبالتالي،
ف�إن و�ضع الفل�سطينيين في غزة يتحول من
الفئة ال�سيا�سية لالجىء �إلى الفئة الإن�سانية
لل�ضحية التي تولد قيمة �سيا�سية للم�ستعمرين
الإ�سرائيليين .ومن خالل العمل الإن�ساني الذي
ُيخرج النزاع من �سياقه التاريخي ،وينزع
الطابع ال�سيا�سي عنه عن طريق اختزاله �إلى
ميزانيات لتخفيف المعاناة الإن�سانية77،
ي�صبح الح�صار �آلية لال�ستعا�ضة عن القيمة
ال�سيا�سية ال�سلبية� ،أو الم�س�ؤولية ال�سيا�سية،
بقيمة �إيجابية �أو �أ�صول �سيا�سية .وفي كتابه
''الحياة االجتماعية للأ�شياء :ال�سلع في
المنظور الثقافي'' ،يدعونا �أبادوراي �إلى فهم
مفهوم القيمة (ال�سيا�سية في هذه الحالة)
كنتيجة لمثل هذه التفاعالت المنقو�شة في
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عالقات القوة 78.وما دعوة �إيالنا فيلدمان
العاجلة �إلى الخروج من الإطار الغام�ض
للعمل الإن�ساني ،وك�سر دورة التدمير و�إعادة
البناء التي تجدد في نهاية المطاف الو�ضع
اال�ستعماري� ،سوى محاولة لإنهاء هذه الدورة
الربحية79.
من خالل الزواج المثمر بين العلم
واال�ستعمار (اال�ستعمار العلمي) 80،قامت
�إ�سرائيل �أي�ض ًا بت�سخير الح�صار ب�شكل مبا�شر
لمراكمة ر�أ�س المال عن طريق ت�سليع �سيا�سات
الح�صار وتقنياته 81.فمن خالل تحويل ال�ضفة
الغربية وغزة �إلى ''مختبر'' ،مثلما يقول
والمنظر �إيال وايزمان،
المهند�س المعماري
ّ
''لنزاع �إقليمي وح�ضري يمكن �أن يحدث في
�أماكن �أُخرى'' ،تمكنت �إ�سرائيل من بيع
''الح�صار'' 82.وبهذه الطريقة ،كما تقول
ت�سن �إ�سرائيل ''حالة ا�ستثنائية
ناعومي كالينّ ،
عامة'' تقدم نموذج ''دولة الأمن الداخلي
المتطورة'' على الم�ستوى العالمي 83.ففي �سنة
 ،2012ووفق ًا للتقديرات المتحفظة لوزارة
�صدرت �إ�سرائيل  ٪76من
الدفاع الإ�سرائيليةّ ،
الأ�سلحة التي تنتجها ،بما ي�صل �إلى نحو 7
مليارات دوالر �أميركي 84،كما ورد في مقالة
موثقة لجوزيف بوغليز �أن �شركة �إلبيت ()Elbit
الم�سيرة في �أثناء
التي اخ ُتبرت طائراتها
ّ
الحرب الإ�سرائيلية على غزة� ،سجلت زيادة
بن�سبة  ٪6في الأرباح خالل ال�شهر الأول من
عملية ''الجرف ال�صامد'' بح�سب الت�سمية
الإ�سرائيلية و''الع�صف الم�أكول'' بح�سب ت�سمية
''حما�س'' 85.عالوة على ذلك ،ف�إن �إ�سرائيل هي
الم�سيرة في
''�أكبر م�صدر فردي للطائرات
ّ
العالم ،وت�شدد �شركات الأ�سلحة والم�س�ؤولون
الإ�سرائيليون مراراً وتكراراً على �أن الأ�سلحة
الإ�سرائيلية ' ُتخ�ضع لالختبار الميداني' في
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'الوقت الفعلي' ،وهذا يعني �أنها ُتختبر على
ال�سكان الفل�سطينيين الأ�سرى 86''.وي�ؤكد �أفنر
بنزاكين ،رئي�س ق�سم التكنولوجيا واللوج�ستيات
في الجي�ش الإ�سرائيلي� ،أهمية غزة كمختبر
رت منتج ًا
طو ُ
لتجربة الأ�سلحة الإ�سرائيلية�'' :إذا ّ
علي �سوى
و� ُ
أردت اختباره في الميدان ،فلي�س ّ
�أن �أقطع م�سافة خم�سة �أو ع�شرة كيلومترات من
قاعدتي ،ثم �أنظر و�أرى ما يحدث مع المعدات...
�أح�صل على تغذية راجعة ،الأمر الذي يجعل
عملية التطوير �أ�سرع و�أكثر كفاءة87''.
�إن اال�ستمرارية الأ�سا�سية بين هذا التمظهر
التاريخي لال�ستعمار اال�ستيطاني والتطور
الراهن للنظام العالمي النيوليبرالي تكمن في
متطلبات �إدارة فائ�ض ال�سكان ،وت�شجيع
الحب�س المكاني لل�سكان الذين هم في دائرة
اال�ستهداف بالقمع .فا�ستراتيجيات الدولة
لإدارة مخزون فائ�ض ال�سكان ُتظهر خ�صائ�ص
ا�ستيطانية ب�شكل وا�ضح 88،وهذا عن طريق
اال�ستفادة من االن�سجام المنهجي بين
الح�صار الع�سكري كمظهر للتدخل
اال�ستعماري ،وت�شكيالت الدولة النيوليبرالية
وممار�ساتها التي ن�ش�أت لتنظيم وتعزيز نظام
جديد لمراكمة ر�أ�س المال في �أنحاء العالم
كافة .وقد و�صف ديفيد هارفي م�صطلح
''المراكمة من خالل التجريد من الملكية'' ب�أنه
ي�شير �إلى فهم �أكثر �صرامة للطابع الم�ستمر
للعملية التي �شهدت �إعادة توظيف المنطق
اال�ستعماري اال�ستيطاني للقانون والعنف
كو�سيلة لتعزيز النظام االقت�صادي
النيوليبرالي والحفاظ عليه89.

ال�سيا�سة احليوية للح�صار
�إن ح�صار غزة مثال للطريقة التي يمار�س
بها اال�ستعمار اال�ستيطاني ال�سلطة الحيوية
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( )Biopowerبطرق تاريخية ومعا�صرة
تمام ًا 90،وال�سيا�سة الحيوية ()Biopolitics
تجاه القطاع ل�ضمان بقائها كدولة
ا�ستيطانية .وبالتالي ،يتعين علينا تف�سير
�إجراءات �إ�سرائيل على �أنها ت�شريع لال�ستعمار
اال�ستيطاني ،و�أن نتحدى الطابع غير
التاريخي في الخطابات اال�ستعمارية للطاقة
الحيوية في ح�صار غزة� .إن �إ�ضفاء الطابع
الزمني على �إجراءات �إ�سرائيل ،والقول �إن هذه
الأخيرة تقدمت �إلى ما بعد اال�ستعمار ،هو
تطبيع للكيفية التي يعمل بها اال�ستعمار
اال�ستيطاني في داخلها ب�شكل م�ستمر.
وفق ًا لأغامبين ،ف�إن احتفاظ �إ�سرائيل
بال�سيادة (�أو الهيمنة) على قطاع غزة بعد
ان�سحابها منحها �سلطة ت�صنيف الفل�سطينيين
على �أنهم ''الإن�سان الم�ستباح [�أو الحرام]''
( )Homo Sacerالذي يمكن �أن ُيقتل من دون
�أن يحا�سب قاتله ،لكن ال يجوز الت�ضحية به.
فـ ''الإن�سان الم�ستباح'' يدخل �ضمن ''حالة
ا�ستثنائية'' للقانون تعزز في الوقت نف�سه
ويعرف �أغامبين ب�صورة
�أحكام القانونّ .
خا�صة اال�ستثناء بالرجوع �إلى المع�سكر على
�أنه ''بطريقة حا�سمة الف�ضاء ال�سيا�سي نف�سه
للحداثة'' ،والذي من خالل ت�شكيل ''م�ساحة
حياة (مجردة)'' دائمة يخلق ''تج�سيداً لحالة
اال�ستثناء'' على �أنه ''القاعدة'' 91.وي�صف
�أغامبين بنية ''حالة اال�ستثناء'' على �أنها تمثل
ال�شمول وال�سيطرة على م�ساحة ال توجد في
الداخل وال في الخارج .ومع �أن ''حالة
اال�ستثناء'' هذه هي ممار�سة مثالية
لم�ستعمرات الم�ستوطنين � 92،اّإل �إن �أغامبين
تجاهل الو�ضع الطبيعي المطلق لحالة
اال�ستثناء في ظل الأنظمة اال�ستعمارية� 93.إن
�إعالن الطوارىء هو الو�سيلة التي تبرر بها

الدول اال�ستعمارية اال�ستيطانية فر�ض حالة
ا�ستثنائية مغلفة ودائمة ،وهو اال�ستثناء الذي
يعززه العديد من القوانين والتوجيهات المعدة
لتنظيمه .وبدفع من حاجتها الملحة �إلى
تطبيع الو�ضع اال�ستثنائي لنظام احتاللها بما
يتوافق مع القانون ،تجعل �إ�سرائيل ''الموقت''
الذي يمنحها ''ترخي�ص حالة الطوارىء'' ،حالة
من االحتالل الدائم تم ّكنها من �أن ت�صير ''�سيداً
بال قيود وتقريب ًا بال حدود ،لأنه عندما يكون
كل �شيء موقت ًا ،يكون �أي �شيء تقريب ًا � -أي
جريمة �أو �أي �شكل من �أ�شكال العنف –
مقبو ًال 94''.ويذهب مبمبي �إلى �أبعد من ذلك
عبر قراءة الم�ستعمرة على �أنها ا�ستثناء95،
وي�صر على �أن فانون ،عقب تجربته في
الحرب ،كان مقتنع ًا ب�أن اال�ستعمار كان
''القوة النكروبوليتية التي يحركها في
جوهرها دافع الإبادة 96''.ويقر�أ مبمبي
النكروبوليتك�س ( )necropoliticsباعتباره
الم�ستعمرة كا�ستثناء ،ويجادل ب�أن
منطق
َ
يخبر الحا�ضر عندما
ما�ضي النكروبوليتك�س ّ
يتكرر في ''االحتالل اال�ستعماري الحديث
المت�أخر 97''.وتتعقب جا�سبير بوار الأبعاد
ال�سيا�سية الحيوية لهذا العنف المنظم في
ت�صورها لـ ''الحق في الت�شويه'' مثلما تمار�سه
فتعرف ت�شويه الأج�ساد
الدولة الإ�سرائيليةّ ،
والحياة والبنية التحتية هذا ب�أنه ممار�سة
تو�سع ال�سيا�سة الحيوية بما يتجاوز
مق�صودة ّ
مجرد م�س�ألة ''حق الموت وقوة الحياة ''؛ وهنا
ي�صبح الت�شويه ناق ًال �أ�سا�سي ًا يتم من خالله
التحكم ال�سيا�سي الحيوي في الف�ضاء
الم�ستعمر ،وبالتالي ال ي�سهل تحديد ''الموت''
َ
كما ير�سمه مبمبي في �إعادة �صوغه لل�سيا�سة
الحيوية .وال يقت�صر الهدف من الت�شويه على
''�إلحاق ال�ضرر'' ،بل �أي�ض ًا على ''ا�ستنزاف
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�أنظمة دعم الحياة التي قد تتيح لل�سكان
ال�شفاء من هذا ال�ضرر98''.
يقول �ألبرت ميمي في عمله الرائد عن
اال�ستعمار اال�ستيطاني� ،إن �إخ�ضاع ال�سكان
الأ�صليين يتطلب افترا�ض ت�سل�سل هرمي عرقي،
و�إن مكانة الم�ستوطنين و�شرعيتهم تعتمدان
على اقتناعهم بتفوقهم على ال�سكان الأ�صليين،
�سواء من حيث التطور الأعلى لثقافتهم وقيمهم
الأخالقية� ،أو من حيث الح�ضارة المادية .ومن
خالل ت�أكيد �إ�سرائيل الم�ستمر لو�ضعها الخا�ص
كممثل ''للقيم الح�ضارية'' في ''منطقة متخلفة''،
ف�إنها ،وبا�ستمرار ،كررت التظاهر بتفوق
الم�ستع ِمر اال�ستيطاني على ال�سكان الم�سلوبين،
�سواء في نظام حكمها� ،أو في قيمها
االجتماعية والأخالقية 99.ويرى ديفيد لويد �أن
ما جاء في م�صطلحات ميمي من �إ�شارة
م�ستمرة �إلى ''الوطن الأم'' ي�صبح في حالة
�إ�سرائيل �إ�شارة �إلى ''ح�ضارة غربية'' �أكثر
انت�شاراً ،لكن لي�ست �أقل قوة ،وتعتقد ال�صهيونية
�أنها هي نف�سها تمثلها منذ الأيام الأولى من
ا�ستعمار فل�سطين 100.فالوح�شية والق�سوة
اللتان ُتخ�ضع �إ�سرائيل الفل�سطينيين لهما
يومياً ،تجدان �شرعيتهما في عن�صرية
م�ؤ�س�ساتية ُتك ِّذب �إيمان �إ�سرائيل ب�شرعيتها
وديمقراطيتها وف�ضائلها المدنية� .إن و�صف
غزة جيو�سيا�سي ًا ب�أنها ''كيان ٍ
معاد'' هو تعبير
عن موقف ا�ست�شراقي كال�سيكي ي�ضع ''الذات''
�ضد ''الآخر'' في التو�صيف اال�ستعماري101،
ذلك ب�أن غزة التي �أ�صبحت تج�سيداً لـ ''بيئة
التهديد'' اال�ستراتيجية التي و�صفها بارنيت،
باتت تو�صف ب�أنها نقي�ض ف�ضاء �إ�سرائيل
المتطبع والمتح�ضر102.
وفي �أثناء جائحة كورونا الآن يتجلى
اال�ستعمار الإ�سرائيلي اال�ستيطاني وح�صاره
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لقطاع غزة والفل�سطينيين في َم ْع َلمين
�سيا�سيين حيويين:
الأول يظهر في مقابلة ن�شرتها �صحيفة
''ه�آرت�س'' في �آذار/مار�س  2020مع قنا�صة
الجي�ش الإ�سرائيلي الذين �شاركوا في �إحداث
الإعاقة المتعمدة وال�شخ�صية لنحو 8000
متظاهر فل�سطيني في غزة خالل م�سيرات
العودة ،فهي ُتظهر الغياب �شبه الكامل للغ�ضب
لدى الجمهور الإ�سرائيلي �إزاء و�صف هذا الفعل
الت�شويهي وا�ستخدام الجنود مقارنات من
عالم الريا�ضة وهم يتفاخرون ب�إنجازاتهم:
''لقد �أوقعت �سبع ًا �إلى ثماني ركب في يوم
واحد .كدت �أحطم رقمه القيا�سي في غ�ضون
�ساعات قليلة .لقد �أ�صاب  28ركبة ...بديهي
�أن يغمرنا الفرح مع كل �ضربة� .إنها �ساحة
ا�ضطرابات ت�شبه �ساحة لعبة ريا�ضية ،و�أنت
في و�ضع يمكنك بيع تذاكر للتفرج عليها .ثمة
فريق مقابل فريق ،وخط في الو�سط ،وجمهور
من المعجبين في كال الجانبين ،ويمكنك
تمام ًا �أن تروي ق�صة لقاء ريا�ضي هنا''.
�إن الفل�سطيني ،ذاك الرجل المنبوذ الذي لم
ي�شكل قتله جريمة قتل� ،صار العدو (،)noxi
كما انه �أ�ضحى عدو الدولة الذي �أحيل
االقت�صا�ص منه بالقتل ()summa supplicia
�إلى م�شهد ترفيهي (القتل من خالل التعري�ض
للوحو�ش ال�ضارية وال�صلب والحرق حي ًا)103.
الثاني كان في �شباط/فبراير 2020
عندما اتهم �أنطونيو �أغامبين حكومات العالم
با�ستخدام هذا الوباء لتطبيع الحالة
اال�ستثنائية104.

ِ
وامل�ستوطن
الفريو�س
في مالحظة تنب�ؤية ُكتبت في �سنة ،2010
�أبرز الم�ؤرخ ديفيد لويد حقيقة �أنه بما �أن
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جزءاً رئي�سي ًا من �أي ا�ستعمار هو الذاكرة
وال�سرد ف�إنهما ي�صيران التحدي الرئي�سي
جراء
للم�ستعمر اال�ستيطاني الذي يعاني ّ
انعدام الإح�سا�س بالأمن ب�سبب ملكيته �شيئ ًا
لن يحظى �إطالق ًا على الم�شروعية 105.وقد
تجلى انعدام الإح�سا�س بالأمن هذا من خالل
الت�صرف الع�صابي القهري للإ�سرائيليين الذي
دفعهم مراراً وتكراراً (وبالتالي زوراً حتى
تاريخه) �إلى الإعالن �أنهم يو�شكون على
اكت�شاف لقاح �ضد فيرو�س كوفيد  .19 -ففي
مرحلة مبكرة ،في � 28شباط/فبراير� ،أعلنت
�إ�سرائيل �أنها على بعد �أ�سابيع فقط من �إعداد
لقاح يم ّكنها من ''توفير اال�ستجابة المطلوبة
للتهديد العالمي الخطير الذي يمثله
كوفيد –  106''.19وعندما لم يكن اللقاح
الموعود متوفراً بحلول � 18آذار/مار�س� ،صدر
�إعالن جديد عن المعهد الإ�سرائيلي للبحوث
البيولوجية ب�أن علماءه ''يتوقعون �أن يعلنوا
في الأيام المقبلة �أنهم �أكملوا تطوير لقاح107''.
و�أعقب ذلك مرة �أُخرى في الثاني من ني�سان/
�أبريل �إعالن �آخر فحواه �أن �إ�سرائيل بد�أت
باختبار لقاح تجريبي على القوار�ض في
مختبر الدفاع الكيميائي الحيوي 108.وبحلول
 20ني�سان�/أبريل ،وفي غياب ظهور اللقاح،
�أعلن علماء من جامعة تل �أبيب �أنهم اجتازوا
''ثل َثي الطريق لتطوير لقاح لكوفيد – 109''.19
لقد ك�شف هو�س الم�ستوطن الإ�سرائيلي
باكت�شاف لقاح ،على حد تعبير الكاتب
التون�سي المناه�ض لال�ستعمار �ألبير ميمي� ،أن
''قلقه الناتج من تعط�شه �إلى التبرير ي�ستدعي
يمجد نف�سه ب�صورة مبالغ
من المغت�صب �أن ّ
بها ،و�أن ُينزل مغ َت َ�صبيه �إلى الح�ضي�ض في
الوقت نف�سه110''.

الفريو�س و�أ�صحاب الأر�ض
�إن عدداً قلي ًال جداً من النا�س على هذا
الكوكب فوجئوا خالل هذه الجائحة ،ومنهم
العاملون ال�صحيون الفل�سطينيون داخل الخط
الأخ�ضر .فالمهنيون ال�صحيون الفل�سطينيون
الذين ي�شكلون  ٪17من �أطباء دولة �إ�سرائيل،
و ٪24من الممر�ضين ،و ٪48من ال�صيادلة،
وجدوا �أنف�سهم بين ع�شية و�ضحاها وقد
�صاروا ''جنوداً �أ�سا�سيين وقادة ميدانيين في
الحرب التي تخو�ضها الدولة �ضد
الفيرو�س 111''.فبف�ضل الوباء ،تحولوا من
كونهم �ضحايا ''لعبة خفة خبيثة للح�صول
على الجن�سية الر�سمية ( )ezrahutفي الوقت
الذي ُيحرمون من الحق في القومية ()le'om
التي تقت�صر على اليهود فقط وتمنح حامليها
الحقوق الرئي�سية''� 112،إلى �أ�شخا�ص تحتفي
بهم الم�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية 113.وعلى حد تعبير
ال�صحافي جدعون ليفي'' :فج�أة �صار هناك
عرب على ال�صفحة الأولى في �صحيفة
''يديعوت �أحرونوت' اليومية – من دون �أن
يكونوا �إرهابيين114''.
وفي �إ�شارة �إلى �أن المعركة من �أجل �إنقاذ
الأرواح قد ''تكون مه ِلكة'' من دون المهنيين
حث موجز �سيا�سي �صادر
ال�صحيين العربّ ،
عن معهد درا�سات الأمن القومي ( ،)INSSوهو
مركز �أبحاث في جامعة تل �أبيب يقوده
�ضباط �سابقون في الجي�ش ،الحكومة على
�إن�شاء ''�أ�سا�س �إيجابي'' بهدف ''الدمج الكامل''
للعرب في المجتمع الإ�سرائيلي ،و''�إنهاء
الخطاب الإق�صائي والعن�صري والت�صريحات
التي ت�شكك في والء (ال�سكان) العرب115''.
ومثلما الحظ وولف ،ف�إن ا�ستراتيجيات
ِ
الم�ستعمر اال�ستيطاني،
الإق�صاء التي ينتهجها
ربما تتغير من الإبادة الجماعية والتطهير

الفيروس واملستوطِ ن واحلصار

العرقي �إلى الممار�سات التكميلية للإق�صاء
الغا�شم والإدماج الم�شروط ،لكن عند
ال�ضرورة ،كما �أن اال�ستيعاب يمكن �أن يعك�س
المتطلبات الأيديولوجية للمجتمعات
اال�ستعمارية اال�ستيطانية التي '' ُتبرز ب�شكل
مميز التقدم المحرز لدى ال�سكان الأ�صليين من
�أجل �إعطائهم �شهادة الم�ساواة 116''.ففي
''الحرب الإ�سرائيلية على فيرو�س كورونا''،
�صار الأطباء الفل�سطينيون الأ�صليون جنوداً
''يندفعون �إلى خط الجبهة'' 117،بل �إن
ال�صحافة الإ�سرائيلية ،وعلى العك�س من
نظرتها �إلى الفل�سطينيين في قطاع غزة
وال�ضفة الغربية ،باتت ت�صور ه�ؤالء المهنيين
ال�صحيين على �أنهم �شخ�صيات ثالثية الأبعاد:
لهم �أ�سماء ،ولأطفالهم �أ�سماء ،حتى �إن �إحداهم
لديها عيد ميالد لكنها لم تح�ضره'' ،ولم تعانق
والديها'' ،لأنها تعمل في الم�ست�شفى 118.و�صار
ا�سم عائلة المجادلة الفل�سطينية المكونة من
خم�سة �أطباء معروف ًا على كل ل�سان بعد �أن
احتفت بهم �صحيفة ''ه�آرت�س'' الإ�سرائيلية
لأنهم ''يكافحون من �أجل �إنقاذ الأرواح،
اليهودية والعربية'' خالل الجائحة 119.وقد
�أ�شار هوك�سي في كتابه ''الوعد النهائي''
(� ،)Final Promiseإلى �أن ''المواطنين
المدمجين �سيكونون برهان ًا �إيجابي ًا'' ،على
''مجتمع منفتح يكاف�أ فيه االمتثال لرغبات
الأغلبية والتوافق معها بالح�صول على
الم�ساواة االجتماعية 120''.وباتت دعوات
ال�صحافة الإ�سرائيلية �إلى �إنهاء ''التمييز''
تكتيك ًا �ضروري ًا يحافظ على قمع �سلطات
اال�ستيطان للخ�صو�صية الفل�سطينية التاريخية
فيما ُي�سمى حقبة ''ما بعد العن�صرية'' التي
تنزع الطابع ال�سيا�سي عن اختالفهم( (�other
 )nessمن خالل جعلها م�شكلة فنية ح ّلها

مناط ب�إدارة مدنية121.
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كانت قراءة �إ�سرائيل للتحديات التي
تفر�ضها الجائحة ملطخة منذ البداية
بـ ''عبادة القوة'' لديها التي تط ِّبع النزعة
الع�سكرية العدوانية 122.فعلى الجبهة الداخلية،
�سمح توجيه �إداري لل�شين بيت (وكالة الأمن
بتتبع الإ�سرائيليين من
الداخلي الإ�سرائيلي)ّ ،
خالل هواتفهم 123،مثلما درجت عليه العادة
مع الفل�سطينيين 124،من �أجل �ضمان امتثالهم
لإجراءات التباعد االجتماعي .وبينما فوجىء
العديد من الإ�سرائيليين عندما اكت�شفوا �أن
ال�شين بيت كان يجمع بيانات هواتفهم
المحمولة منذ �سنة  ،2002ف�إن ال�صهيونيين
الليبراليين �شعروا بالإهانة من �إخ�ضاعهم
لبرمجية المراقبة نف�سها مثل الفل�سطينيين.
وقالت تهيلة �شفارت�س �ألت�شولر من معهد
الديمقراطية الإ�سرائيلي'' :هذه لي�ست حرب ًا �أو
انتفا�ضة� .إنها حدث مدني ،ويجب التعامل
معها على هذا الأ�سا�سّ � 125''.أما في الخارج،
فقد بذلت �إ�سرائيل جهوداً كبيرة للإعالن �أنها
ك ّلفت المو�ساد 126،وكالة ا�ستخباراتها العامة،
ب�شراء المعدات واللوازم الطبية بد ًال من
الإدارات ال�صحية التي ت�شتريها عادة ،مثلما
هي الحال في �سائر �أنحاء العالم .وفي مقابلة
بثتها القناة  ،12و�صف رئي�س ق�سم
التكنولوجيا في جهاز المو�ساد للأمة التي
تح�س باالمتنان ،كيف قامت فرقها ال�سرية
بت�أمين �أقنعة واقية ،ومجموعات اختبار
الك�شف عن الإ�صابة بالفيرو�س ،و�أجهزة
التنف�س اال�صطناعي127.
�إ�سرائيل هي الدولة الوحيدة المعروفة التي
تختبر نظام مراقبة جماعي ًا تقوم ال�شركات
بالت�شجيع على اعتماده .فدعاية �إ�سرائيل
الم�ستفي�ضة لبرنامج الأمن ال�سيبراني لم تكن
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مجرد ا�ستهالك �سيا�سي ،بل �إن الوباء �أتاح
الفر�صة الحتمال ا�ستخدام مثل هذه
والمختبرة على
المجربة
البرمجيات
َ
َّ
الفل�سطينيين ،في مجال الأمن البيولوجي
و�إدارة ال�صحة العامة 128.ولم ي�ستطع تال
ديليان� ،ضابط اال�ستخبارات الإ�سرائيلي
ال�سابق والرئي�س التنفيذي الم�شارك حالي ًا
ل�شركة �إنتليك�سا ( ،)Intellexaوهي �شركة
مراقبة �إلكترونية تعمل مع وكاالت
اال�ستخبارات في جنوب �شرق �آ�سيا و�أوروبا،
�إخفاء حما�سته للأمر بقوله�'' :أعتقد حق ًا �أن
ح�سنات هذا المجال �أكثر من �سيئاته ...والآن
هو الوقت المالئم ل ُنظهر للعالم ذلك ''.وف�ض ًال
عن ذلك ،يعمل العديد من ال�شركات الإ�سرائيلية
الأُخرى على �إعادة تعريف العالمة التجارية
تتبع البيانات التي تنتجها ،بما في
لأدوات ّ
ذلك معلومات موقع الهاتف المحمول
وبرمجية التعرف على الوجه ك�أدوات �أ�سا�سية
للأمن الحيوي لال�ستجابة للأوبئة 129.ففي
ني�سان�/أبريل ،كانت �شركة �سيليبرايت
( )Cellebriteالإ�سرائيلية م�شغولة بت�سويق
قدرة برمجياتها على م�ساعدة ال�سلطات على
الفيرو�س.
مري�ض كورونا
معرفة �إلى َمن نقل
ُ
َ
وفي ر�سالة بالبريد الإلكتروني� ،أُقنعت �شرطة
دلهي ب�أنه ''عندما ت�أتي نتيجة اختبار الك�شف
�إيجابية ،يمكن لل�سلطات �أن ت�ستخرج بيانات
ي�سهل
موقع المري�ض وات�صاالته ،الأمر الذي ّ
'عزل الأ�شخا�ص المالئمين' ''.وقال ديليان
مدير �شركة �إنتليك�سا �إن من�صة �شركته �ستكلف
ما بين  9ماليين دوالر و 16مليون دوالر
للدول ذات الكثافة ال�سكانية العالية .وهو
تتبع كوفيد  19 -لي�س �سوى البداية،
يعتقد �أن ّ
�إذ عندما يتال�شى الوباء ،ف�إنه ي�أمل ب�أن تقوم
الدول التي ا�ستثمرت في �أدوات المراقبة

الجماعية التي ا�شترتها منه بتكييفها
لأغرا�ض التج�س�س والأمن .وقال'' :نريد
تمكينهم من تحديث البرمجيات130''.
كانت ال�صهيونية على امتداد تاريخها
حركة دولية تجنبت عن عمد قيود
المتروبولي�س� ،أو المدينة المركزية الواحدة،
لم�صلحة ما �أطلق عليه مك�سيم رودن�سون
''البلد الأم الجامع'' 131.لكن خالل هذا الوباء،
بدا �أن بع�ض ''المدن المركزية'' ينعم بالم�ساواة
�أكثر من غيره .فبينما كان �أخ�صائيو ال�صحة
الأميركيون في بلدهم يعالجون المر�ضى في
غياب معدات واقية مالئمة 132،وكانت
�إيطاليا ،الحليف الم�ؤ�س�س لحلف �شمال
الأطل�سي ،ت�ضطر �إلى فرز المر�ضى الذين
يحتاجون �إلى �أجهزة التنف�س اال�صطناعي133،
�أر�سلت الحكومة الأميركية مليون قناع
واقٍ  134،و 100جهاز تنف�س� 135،إلى الجي�ش
الإ�سرائيلي .وللمفارقة ،ف�إن هذا الإيثار لم
يمتد �إلى حكومة المملكة المتحدة ،وذلك
عندما رف�ض رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية
بنيامين نتنياهو طلب ًا من وزير خارجية
المملكة دومينيك راب بال�سماح بت�صدير
�أجهزة تنف�س ا�صطناعي من �إ�سرائيل �إلى
المملكة المتحدة136.
�سعت �إ�سرائيل على الدوام لقبولها كواحدة
من الديمقراطيات المتقدمة في المجتمع
الدولي ،في الوقت الذي تطالب با�ستثنائها من
�أحكام القانون الدولي واتفاقيات حقوق
عد
الإن�سان على �أ�سا�س َق َدرها الغريب كدولة ُت ّ
فيها القومية العرقية والنبوة الدينية مقد�سات
يتوجب عليها الدفاع عنها .وعلى العك�س من
القوميات العلمانية الأوروبية التي ُ�صممت
ال�صهيونية على ن�سقها ،كانت هذه الأخيرة
م�شبعة �أي�ض ًا بالمعتقدات المت�صلة بظهور
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الم�سيح ( )Messiahالمخ ّل�ص ،وهو اعتقاد ال
يقت�صر على الم�صير التاريخي لليهود بالعودة
من ال�شتات �إلى �أر�ض �صهيون ،بل على
ارتباط تلك العودة بعودة الم�سيح المب�شر
بنهاية الزمان �أي�ض ًا 137.حتى ال�صهيونية
العلمانية طاردتها دائم ًا مفاهيم الخال�ص
بظهور الم�سيح ،بحيث ''يمكننا �أن ن�س�أل� ،إلى
حد ما ،ما �إذا كانت ال�صلة بين ال�صهيونية
والم�سيانية حميمية وقوية جداً بحيث لم
ينجح الف�صل بينهما �سوى جزئي ًا ،وبالتالي
لم ينجح 138''.وتحت �ضغط الجائحة ،وب�شكل
مذهل ،انفجر التوتر بين الدولة الحديثة التي
ت�سعى الختراع اللقاح وت�صنيع �أجهزة التنف�س
اال�صطناعي 139وت�صميم البرمجيات ،والأمة
التي تنتظر الم�سيح .وقد �سعى وزير ال�صحة
الإ�سرائيلي يعقوب ليت�سمان البالغ من العمر
 71عام ًا ،والذي يقود �أي�ض ًا حزب يهودية
التوراة المتزمت ،لتهدئة مخاوف الإ�سرائيليين
جراء الوباء لأنه كان على يقين ب�أن
القلقين ّ
ويخرجنا كما �أخرجنا [اللـه]
''الم�سيح �سي�أتي ُ
من م�صر ''.وعندما لم يظهر الم�سيح ،ادعى
وزير ال�صحة �أن تف�شي فيرو�س كورونا �أو
كوفيد  19 -كان عقاب ًا من اللـه على م�سيرات
المثليين 140،الأمر الذي قو�ض عقوداً من
الجهود التي بذلها ال�صهيونيون الليبراليون
تقبلها
بعناية لتجميل �صورة �إ�سرائيل بت�أكيد ّ
للمثليين 141.وبعد ذلك ب�أ�سبوعين �أ�صيب
الوزير وزوجته بفيرو�س كورونا142.

الفريو�س واحل�صار
ال توجد �ضغوط من �أجل اال�ستيعاب في
ظل �شكل االجتثاث اال�ستعماري الذي يمار�سه
الإ�سرائيليون في قطاع غزة .فعلى حد تعبير
جدعون ليفي'' :لكن في �إ�سرائيل ،حيث َق َلب
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فيرو�س كورونا كل �شيء ر�أ�س ًا على عقب،
قا�س ومحكم:
يبقى �شيء واحد على حالهٍ ،
ح�صار غزة .لقد تغير العالم كله با�ستثناء �أكبر
�سجن على الإطالق 143''.ومن �أجل التنب�ؤ
ب�أفعال �إ�سرائيل في قطاع غزة خالل هذا
الوباء ،يتعين علينا حل اللغز التالي :ماذا
يحدث في �أوقات ''اال�ستثناء الطبيعي'' 144في
''م�ساحة اال�ستثناء'' التي تعي�ش فع ًال في
''حالة ا�ستثناء'' دائمة؟ 145ما هو م�صير
الفل�سطيني ''المنبوذ'' الذي �صار قتله عديم
ال�ش�أن ويمر من دون عقاب� ،إلى درجة �أن هذا
القتل ،ومن �أجل �ضمان ا�ستمراريته ،كان عليه
�أن ي�صير حدث ًا م�سلي ًا؟ وكيف يمكن للدولة
الإ�سرائيلية �أن تحول جائحة و�صفها المدير
العام لمنظمة ال�صحة العالمية تيدرو�س
غيبري�سو�س ب�أنها ''عدو الإن�سانية'' �إلى عدو
للفل�سطينيين وحدهم؟146
عند محاولة التنب�ؤ ب�سيا�سات �إ�سرائيل في
�أثناء الجائحة ،من الأ�سهل البدء بما ال يريده
الإ�سرائيليون .ففي  5ني�سان�/أبريل ،2020
�أُجريت تجربة في معهد درا�سات الأمن
القومي ،لمحاكاة انت�شار وا�سع النطاق
للفيرو�س في قطاع غزة ي�ؤدي �إلى وفاة
المئات ،وخل�صت المحاكاة �إلى �أن التهديد
الذي يجب منعه ب�أي ثمن هو خطر ''انتقال
العدوى �إلى �أرا�ضي �إ�سرائيل 147''.وبا�ستثناء
ذلك� ،ستحاول �إ�سرائيل ا�ستغالل الوباء
ِ
كمفاعل كيميائي �آخر ُي�ضاف �إلى
وا�ستخدامه
تفاعل قيا�س معيار الحياة والموت في غزة،
�أو مثلما قال معهد درا�سات الأمن القومي'' :قد
تكون �أزمة كورونا فر�صة لإ�سرائيل148''.
فوفق ًا لوزارة ال�صحة الفل�سطينية� ،أ�صرت
�إ�سرائيل على �أن مجموعات االختبار الأولى
التي �ست�سمح بدخولها �إلى غزة يجب �أن
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.�إلى متى يمكن �أن ي�ستمر هذا
 منذ تف�شي،ظل �سكان فل�سطين الأ�صليين
 متميزين باعتبارهم الحاملين،هذه الجائحة
الوحيدين الممكنين لل�سيادات التي تتجاوز
الرواية الأحادية التي جلبها الم�ستوطنون
 وقد �سعت دولة.الإ�سرائيليون معهم
 طوال الوقت،اال�ستيطان الإ�سرائيلية
 ومحكوم عليها �أن، لإكمال نف�سها،وبا�ستمرار
 ما دامت ال�سيادات البديلة التي ال،تفعل ذلك
 والمناطق ذات الهيكليات غير،يمكن احتوا�ؤها
 موجودة �ضمن حدود نظامها،مكتملة
151.اال�ستيطاني
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ُت�ستخدم الختبار مياه ال�صرف ال�صحي
 فر�ضت، ومنذ ذلك الحين.المتدفقة من القطاع
�إ�سرائيل قيوداً �شديدة على ت�سليم مجموعات
 �إلى درجة �أنه كان يجب،االختبار �إلى غزة
تعليق اختبارات الك�شف عن الفيرو�س في عدة
 كما ُمنعت الوكاالت الدولية من149،منا�سبات
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