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 :الملخص
م الفلسطينيون إلى دولة تشيلي منذ أواخر القرن التاسع عشر وهم ال يملكون شيئ ا من  قد 

بح شأن مهم في البالد، حيث أص ي المال، لكنهم استطاعوا خالل فترة وجيزة من الزمن أن يكونوا ذو 
لهم دوٌر بارز بالمساهمة في خدمة المجتمع التشيلي على األصعدة كافة: اقتصاديًّا وسياسيًّا 

يق ذلك الهدف. قواجتماعيًّا وثقافيًّا. وما كان هذا ليحصل، لوال المجهودات الكبيرة التي بذلوها لتح
 ولبيان ذلك، استخدم الباحثان المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي. 

وقد توّصلت الدراسة إلى عدد  من النتائج منها: أن الهجرة الفلسطينّية إلى دولة تشيلي لم تكن 
افة في صترف ا اجتماعيًّا أو اقتصاديًّا من جانب المهاجرين الفلسطينيين، حيث امتاز هؤالء بالح

اختيارها كدولة  هاجروا إليها، على الرغم من أنها لم تكن دولة ثرّية بما فيه الكفاية مع وفرة مواردها 
الطبيعّية من جهة، وألنهم كانوا يمتلكون القابلّية والقدرة على العمل في بيئة  مغايرة  للبيئة االجتماعّية 
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قّروا ن رّواد الجالية الفلسطينّية األوائل الذين استالتي عاشوا فيها في وطنهم األم من جهة  ثانية، وأ
في تشيلي، ورغم ما عانوه من متاعب وتمييز من ق بل السّكان التشيليين، خالل المرحلة األولى من 
اإلقامة فيها قد نجحوا في ترسيخ أقدامهم من جهة، والعمل في مهن  قليلة الشأن وم تعبة لكنها كانت 

الحصول على المال الكافي لفتح محاّلت  تجارّية، استطاعوا من خاللها  م ربحة لهم، وحّققت لهم
 .منافسة التّجار التشيليين من جهة  أخرى 

 
Abstract 

  The Palestinians came to Chile since the late nineteenth century without 

any money, but they were able to be of significant importance in the 

country within a short period of time, as they had a prominent role in 

contributing to the service of Chilean society at all levels: economically, 

politically, socially and culturally. This would not have happened without 

the great efforts they made to achieve this goal. To demonstrate this, the 

researchers used the historical method and the descriptive analytical 

method.  

  The study reached a number of results, including: the Palestinian 

immigration to the state of Chile was not a social or economic luxury on 

the part of the Palestinian immigrants, as they were prudent in choosing the 

country to which they immigrated, even though it was not a sufficiently 

rich country with its abundant natural resources on the one hand, and 

because they had the ability and willingness  on to work in an environment 

that is different from the social environment where they lived in their 

motherland, on the other hand. Regarding the first pioneers of the 

Palestinian community who settled in Chile, they succeeded in establishing 

their own identity and working in professions of little importance and 

tiring, despite the hardships and discrimination they suffered from the 

Chilean people during the first phase of their residence. Thus, working was 

profitable for them, and they earned enough money to open shops, through 

which they were able to compete with Chilean merchants. 
 مقِدمة

لتي عاشوا القد ساهم الفلسطينيون أينما حّلوا في توطيد بصمتهم الحضارّية بين الشعوب 
ألف كيلو  13بينها؛ ففي دولة تشيلي التي تقع في أقصى جنوب قارة أمريكا الالتينية، وتبعد نحو 

لفلسطينيين من ا لربع األخير من القرن التاسع عشر عددٌ متر عن فلسطين، وبعد أن هاجر إليها منذ ا
بير من أن يكون لهم شأٌن كمعدودة  أفضل، تمّكن هؤالء وفي خالل عقودبحث ا عن حياة  اقتصادّية  

في حضارة المجتمع التشيلي، سواء في عالم االقتصاد، أو السياسة، أو الحياة االجتماعّية، أو 
الحياة الثقافّية. فوجدنا أسماء شخصّيات أو عائالت فلسطينّية قد برزت وتمّيزت في مجال 
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" في Hirmasماس "، وعائلة "هر Juan Yarur Lolas"خوان يعرور لوالس تخّصصها، مثل: 
"فرانسيسكو شهوان و "،Rafael Tarud Siwady"رافائيل طرود سوادي االقتصاد، وكذلك 

Francisco Chahwan إبراهيم وبدر الما " في السياسة، وهنالك"Ibrahim and Badr Lama "
" في مجال الصحافة، وهنالك أدباء عديدون Pablo Juryاألب "بابلو جوري في صناعة السينما، و 
كما  ".Mahfúd Massis"، و"محفوظ مّصيص Benedicto Chuaquiمنهم "بنديكتو شوقي 

، وهو "Deportivo Palestinoنادي "ديبورتيفو بالستينو )فلسطين(  أّسست الجالية الفلسطينّية
 لعناوين البارزة في اإلسهاماتاليوم من النوادي الرياضّية المرموقة في تشيلي، وي عتبر من ا

 الفلسطينّية في تشيلي.
ويسعى الباحثان خالل هذه الدراسة، لبحث دور التشيليين من أصل  فلسطينيّ  في نهضة 

فقد تمّكن  .إنجازاتهم االقتصادّية والسياسّية واالجتماعّية والثقافّيةالمجتمع التشيلي، وذلك من خالل 
ية ذات شأن عظيم في تشيلي، رغم الظروف الصعبة التي مّروا هؤالء الفلسطينيون من بناء جال

بها عند بدايات موجات الهجرة الفلسطينّية إلى العالم الجديد، وذلك كضرورة الزمة إلحقاق حقوقهم 
 في تشيلي.

  الدراسة:أهمية 

تكمن أهمية الدراسة من خالل إبراز دور التشيليين الفلسطينيين في نهضة المجتمع التشيلي، 
مساهماتهم في خدمة قضايا وطنهم األم )فلسطين( سياسيًّا في المحافل التشيلّية. كما أن هذه و 

الدراسة تخدم دارسي العالقات الدولّية في الوقوف على دور الفلسطينيين في خدمة مجتمعات دول 
كاديمّية عربّية، هي أأمريكا الالتينّية، كما أنها سترفد المكتبات الفلسطينّية والعربّية والدولّية بدراسة  

 األولى من نوعها فيما يخص هذه المسألة المهّمة.

  الدراسة:مشكلة 

لقد كتب الكثيرون عن تاريخ الشعب الفلسطيني، لكن لم يتناول أحد منهم دورهم في نهضة 
دولة تشيلي وبقية دول أمريكا الالتينّية، من خالل إنجازاتهم العديدة في مجتمعاتهم الجديدة. لذلك؛ 

 ارتأينا ضرورة الكتابة عن هذا الدور ل ما فيه من قيمة  ثقافّية  وإنسانّية  للشعب الفلسطيني.
وتنطلق مشكلة الدراسة، من معرفة الحيثّيات والسياقات التي أّثرت في مجمل الدور الحضاري 

ة اتشيلي، وحتى تمّكنوا من أن يكون لها دور ريادي في الحيللفلسطينيين التشيليين في دولة 
 التشيلّية.
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  الدراسة:أسئلة 

 نهضةي ما دور الفلسطينيين التشيليين فتتمّثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: 
 المجتمع التشيلي؟

 وينبثق من هذا السؤال عّدة أسئلة فرعية هي:

 ؟لمصطلح الشتات الفلسطيني التطبيق العمليما مفهوم الشتات لغة ، وما  .1
 تشيلي؟ في شي المعاصر للجالية الفلسطينّيةما هو الواقع المعي .2
 تشيلّية المعاصرة؟ال في بناء النهضة ما أهم إنجازات الفلسطينيين التشيليين .3
ما هي التحّديات التي واجهت فلسطينيو تشيلي في الحفاظ على هويتهم؟ وما دورهم في خدمة  .4

 القضّية الفلسطينّية؟

 

 الدراسة:أهداف 

 التالي:هدفت الدراسة لتوضيح   
 .لمصطلح الشتات الفلسطيني التطبيق العمليتوضيح مفهوم الشتات لغة ، و  .1
 تشيلي. في بيان الواقع المعيشي المعاصر للجالية الفلسطينّية .2
كر أهم إنجازات الفلسطينيين التشيليين .3  تشيلّية المعاصرة.ال في بناء النهضة ذ 
خدمة  على هويتهم، ودورهم في بيان التحّديات التي واجهت فلسطينيو تشيلي في الحفاظ .4

 القضّية الفلسطينّية.

 منهجِية الدراسة 

 اعتمدت الدراسة على منهجين رئيسيين، هما:  

  الذي نتمّكن من خالله الحصول على المعلومات األولّية لموضوع الدراسة.المنهج التاريخي،  -
هضة نوذلك لتفسير تلك المعلومات الخاصة بدور الفلسطينيين في  والمنهج الوصفي التحليلي، -

 بيان أهميته وقيمته العلمّية.و المجتمع التشيلي وتحليله، 
 الفلسطيني.لمصطلح الشتات  التطبيق العملي: مفهوم الشتات لغًة، و أواًل 
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 : مفهوم الشتات لغةً  .أ
تااٌت: متشتّ تٌ  .ورد تعريف الشتات في المعجم الوسيط بمعنى: التفرُّق  تااتا  .وأامٌر شا وجاءا القوم  شا

: متفرّ قين تااتا يقال: جاءوا شتات  .وفي معجم متن اللغة )الشتات(: مصدر، ومعناه الف رقة .شا
 .1وأشتات ا، أي مشتتين متفّرقين

" Dia" بمعنى )ينثر(، وحرف الجر "Spero" م شتّقة من الفعل اليوناني "Diasporaوكلمة "الشتات 
معنى )في كل مكان(. وعند تطبيق هذا المصطلح على البشر؛ فإن اإلغريق القدماء فّكروا في ب

ن يو ما في ذلك الفلسطينالشتات من منظور الهجرة واالستعمار. وبالنسبة لبعض المجتمعات ب  
وغيرهم؛ فإن هذا التعبير اكتسب معنى أكثر شؤم ا ووحشّية. فالشتات في هذه الحاالت تشير إلى 

ة  جماعّية  وإبعاد، حيث يحلم المرء بوطنه في الوقت الذي يعيش في المنفى أو الغ ربة؛ ففكرة صدم
ا هذا المصطلح من  تشكيل مجتمع الشتات قد تباينت بشكل  كبير. ولقد أّيد بعض الباحثين أيض 
 منظور  فضفاض  إلى حدّ  ما، حتى يمكن تضمين فئات مختلفة من المشتتين. كما استخدم البعض

ا أوسع، هو "المجتمع العابر  "؛ كمفهوم  transnational communityللحدود اآلخر مصطلح 
أكثر شموال  يشمل الشتات، وكذلك المجموعات السّكانّية المتجاورة إلى حدّ  ما وليست المتناثرة، 

 .2وتمتد على حدود  واحدة فقط

 :التطبيق العملي لمفهوم الشتات الفلسطيني .ب

ا من إن تنّوع  المهاجرين من حيث أصلهم، وظروف وصولهم إلى بلد  أو إقليم  ما، وأيض 
ا ومتنّوعة، شأنهم شأن المجتمعات  حيث األحكام واآلراء المسبقة الموجودة حولهم كانت واسعة جد 

التي تستقبلهم؛ وبالتالي: فإنه بهذه الطريقة تنطوي دراسة وفهم تجارب الهجرة تاريخيًّا على تحدّ  
. ولفهم التعبئة المتعّلقة بسياسات الهوّية التشيلّية الفلسطينّية؛ فإن هذا المصطلح تمَّ 3يمنهج

                                                           
 "الشتات"، المعجم؛ -1

https://www.almougem.com/search.php?query=الشتات 
2- Shiblak (Abbas) (2005), Reflections on the Palestinian Diaspora in Europe, in the 

Palestinian Diaspora in Europe Challenges of Dual Identity and Adaptation, ed. By Abbas 
Shiblak, Refugee and Diaspora Studies Series, No. 2, CD Produced & Printed By SAMA, 
p. 7. 

3- Polomer (Azun Candina) and Butto (Ricardo Marzuca) (2021), "Migracion Arabe E 
Integración en el cono sur en La Primera Mitad del Siglo XX: El caso de Chile", Meah, 
Seccion Árabe-Islam [1696-5868], No. 70, p. 33. 
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لوصف تجربة التشيليين الفلسطينيين الخاصة، على أنهم أحفادهم  استخدامه بشكل  نشط كتعريف  
 .1في تشيلي

جتماعّية ولذلك؛ فعلى مدى عقود  عّدة، أصبح مفهوم الشتات محوريًّا في خطاب العلوم اال
ا عالقته بالتدفُّقات العابرة للحدود  راك البشري، ولكن أيض  الذي ي حاول مناقشة وفهم ليس فقط الح 

لعولمة األوسع ال يتجّزأ من ظاهرة ا الألموال والسلع والمنتجات الثقافّية واأليديولوجّيات، بوصفها جزء  
نزوح والتهجير والتنقُّل واالستيطان التي ال واألشمل. ويعكس ذلك الطبيعة المتغّيرة لعمليات وتجارب

تولي الدراسات المتزايدة المعنّية بالشتات اهتمام ا كبير ا للقضايا  . لذلك؛2ميَّزت التجمُّعات البشرّية
الخاصة ببناء المجتمعات العابرة للحدود، والمشاعر المتعّلقة باالنتماء، والهويات المجزَّأة، إضافة  

 .3بين أفراد الشتات ووطنهم األم والدول المضيفةإلى أوجه العالقات 

ول تشيلي فقد برز في مؤتمر فلسطينيي الخارج الذي انعقد في مدينة "إستانب وفيما يخص فلسطينيي
Istanbul ا ستخدم للمرة األولى هو "التشيليستيون"، وذلك خالل  ، مصطلحٌ 2017" التركية عام

"، عندما  Anwar Makhloufتشيلي "أنور مخلوفعرض  قّدمه مدير االتحاد الفلسطيني في 
تحّدث عن الوجود الفلسطيني في قارة أمريكا الالتينّية، مشير ا بالتحديد للفلسطينيين التشيليين، أي 

يون" ولم يكن مصطلح "التشيليست ن.دمجتاذلك الوجود الذي يحمل هويتين مختلفتين لكنهما من
تنظيم مدني في تشيلي، لكنه أشار إلى ترسيم هوّية  عشوائيًّا، أو محض صدفة من ممّثل أكبر 

فريدة  من الهوّية الفلسطينّية والتشيلّية، ليس عبر دمج هويتين ولكن بنسج هوّية ممّيزة عن األصل. 
نه ليس هوية متقّطعة، ولكنه يعني اندماج هويتين تنتميان إلى بعضهما عني أمصطلح يفهذا ال

تماء سويًّا. فالمسافة بين مدينتي "القدس" والعاصمة التشيلّية البعض، وليس لهما مشاكل في االن
ألف كم مربع. ومع ذلك؛ فإن تلك المسافة البعيدة لم تمنع  13"، تبلغ نحو Santiago"سانتياغو 

التشيليستيون من التواصل مع وطنهم األم )فلسطين(، كما لم تقف عائق ا أمام االحتفاظ بهوّيتهم 
قضّيتهم، كما أن ب عد المسافة كان سبب ا لالندماج في المجتمع الجديد، وسبر وحقوقهم، والدفاع عن 

                                                           
1- Beaume (Victor) (May 2019), Politics resettled: The case of the Palestinian diaspora in 

Chile, Refugee Studies Centre Oxford Department of International Development 
University of Oxford, pp. 1-2. 

2- Fazal (Shehina) and Tsagarousianou (Roza) (March 2002), "Diasporic Communication: 
Transnational Cultural Practices and Communicative Spaces", The Public, Vol. 9, no. 1, p. 6. 
3- Peteet (Julie) (Nov. 2007), "Problematizing a Palestinian diaspora", International Journal of 
Middle East Studies, Vol. 39, no. 4, pp. 627–646. 

https://www.researchgate.net/profile/Shehina_Fazal?_sg%5B0%5D=9JPoQ7qE7bB71Le-N4qJQubtcnNyUTXv6THUVSaLsJ5gU3rfcs1PinBtoVljp1a_J6PgG3U.WMX6Y_516lRCnn8jsLFr7whJOzuGWB0eJdsWOz9aX0gaNlswQmncdHUJfoTZZg0AVWyAuNecMejuVv-QV45NSA&_sg%5B1%5D=N4qy2BNJA6yCAKxxs9JONDgur6KjgDj67frojI_JUBAA2Q5cxIzcCbjmVa3MmdAWDD02TIM.SvG_oL5T3qfC9flXLnO41M39ONXXIr43Zt4WNoH5VpNQCk5PB0LBtNbSBBDOeAvUn6V8EMtep0_XUv18pc5Yyw
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Roza-Tsagarousianou-2096702428?_sg%5B0%5D=9JPoQ7qE7bB71Le-N4qJQubtcnNyUTXv6THUVSaLsJ5gU3rfcs1PinBtoVljp1a_J6PgG3U.WMX6Y_516lRCnn8jsLFr7whJOzuGWB0eJdsWOz9aX0gaNlswQmncdHUJfoTZZg0AVWyAuNecMejuVv-QV45NSA&_sg%5B1%5D=N4qy2BNJA6yCAKxxs9JONDgur6KjgDj67frojI_JUBAA2Q5cxIzcCbjmVa3MmdAWDD02TIM.SvG_oL5T3qfC9flXLnO41M39ONXXIr43Zt4WNoH5VpNQCk5PB0LBtNbSBBDOeAvUn6V8EMtep0_XUv18pc5Yyw
https://www.researchgate.net/profile/Julie-Peteet?_sg%5B0%5D=YiFCY5XRvOz0M9_bD6B__U_0aj6Ou94l-nBM0Nn9yHf2TKvE2POag9vEB7eh3o4K23_rRn0.8f_52eIltxOOKGrg_5QXAH7ZN8ohQdy60X7MfhUpt6OXbDV0T30u8A79DjQMjBXhMxTcQhl4hhlYeGFLosNNFg&_sg%5B1%5D=xJKSChqBIjHXeaFtsvK-_rtR_rct5yuGt1yOyx8NUWJslR9wcWeFdgJnvbMTg0pyLnQUoyU.Wc4PcPi5Y3C3fnUye2k6qes12nrXwzvz1KQypUvz096eOCFxbTxy1OQRafx7v1YFDQletGe9GtMsAV_AFinc0Q
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أغواره، مع تسامح التشيليستيون مع السكان األصليين؛ فهذا األمر دفعهم لتشكيل هوّية خاصة 
 .1وممّيزة تجمع ما بين الوطن األم والوطن المؤّقت

الشتات" ابتداء  باللغة العربّية؛ فكلمة " وتثير فكرة الشتات الفلسطيني مجموعة كاملة من القضايا
ا على السياق، ويتم استخدام كلمات مختلفة لإلشارة إلى التجربة الفلسطينّية،  غير موجودة اعتماد 

. 2ولربما يكون الشتات هو األكثر شيوع ا ألنه يستحضر مفهوم الكارثة، كما تفعل كلمة "النكبة"
دة، شتات" على أنه يعني تخّلي الفلسطينيين عن حقّ  العو وهنالك باحثون آخرون فّسروا مصطلح "ال

وقبولهم التوطين )التسوية الدائمة( في البلدان المضيفة، وهي قضّية مثيرة للجدل إلى حدّ  كبير، 
. فنجد أن علماء السياسة مثل 3وخاصة بالنسبة لالجئين الفلسطينيين في منطقة الشرق األوسط

المثال، تؤّكد أن الشتات الذي تعرفه هو تسوية دائمة  "بسمة قضماني درويش" على سبيل
ويرى الباحثان أن ما ذكرته بسمة قضماني درويش ال يعّبر  .4للفلسطينيين في البلدان المضيفة لهم

عن الموقف الفلسطيني ال الشعبي وال الرسمي، حيث إن الفلسطيني متمّسك بوطنه وأرضه، ويقاوم 
ل، وأن وجوده في خارج وطنه أملته عليه الحركة االستعمارّية من أجل العودة إليه بكل الوسائ

الدولّية والصهيونّية، وسيعود إلى وطنه ويحّقق أهدافه بالحرّية واالستقالل، وعودة الالجئين إلى 
 ديارهم األصلّية في فلسطين.

لتي ألّمت بهم؛ االفلسطينيون كثير ا مع المتغّيرات المتالحقة تواءم وعلى الرغم من تلك األوضاع فقد 
بل وتكّيفوا مع كل شعب  عربيّ  أو أجنبي عاشوا بين ظهرانيه، فنجدهم قد اندمجوا في البيئة الجديدة، 
وتفاعلوا مع هذه الشعوب، وأخذوا الكثير من عاداتهم ولغاتهم ولهجاتهم. لذلك؛ فإن الفلسطينيين 

ة، أو تي عاشوا بينها، سواء في اللغفي أماكن تواجدهم وشتاتهم قد تأّثروا وأّثروا في الشعوب ال
الدين، أو الثقافة، أو العادات والتقاليد. ومع ذلك؛ فإن الفلسطينيين الذين عاشوا في المهاجر أو 

                                                           
- عدوان )بيسان( )2020/10/7(، "التشيليستيون.. كيف صنع نصف مليون فلسطيني كيان ا في تشيلي"، بوابة الالجئين 1
 الفلسطينيين؛
https://refugeesps.net/post/15475/ تشيلي-في-كيانا-فلسطيني-مليون -نصف-صنع-كيف-التشيلستيون   
2- Muhawi (Ibrahim) (2005), "Translation and the Palestinian Diaspora", in The Palestinian 

Diaspora in Europe, Challenges of Dual Identity and Adaptation, ed. Abbas Shiblak, 
Ramallah: Sama, pp. 117–121. 

3- Hanafi (Sari) (Spring 2002), "Opening the Debate on the Right of Return", Middle East 
Report, no. 222, pp. 2–7. 

4- Kodmani-Darwish (Bassma) (Winter 1993–1994), "La question des réfugiés et l’émergence 
d’une diaspora palestinienne", Confluences Méditerranéennes, no. 9, pp. 53–60. 
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الشتات لم تكن عالقتهم م نبّتة الصلة عن الثقافة العامة الفلسطينّية التي بقيت تتوارث من جيل  إلى 
ى ة التي بقيت مالزمة لهم، ما أّهلتهم للبقاء واالستمرار حتآخر، تحمل في جنباتها الجينات األصيل

 يومنا هذا.

ومما سبق بيانه، يتضح لنا أن الهجرة الفلسطينّية إلى دولة تشيلي لم تكن ترف ا اجتماعيًّا 
أو اقتصاديًّا من جانب المهاجرين الفلسطينيين، حيث امتاز هؤالء بالحصافة في اختيارها كدولة  

على الرغم من أنها لم تكن دولة ثرّية بما فيه الكفاية مع وفرة مواردها الطبيعّية من  هاجروا إليها،
جهة، وألنهم كانوا يمتلكون القابلّية والقدرة على العمل في بيئة  مغايرة  للبيئة االجتماعّية التي 

 عاشوا فيها في وطنهم األم من جهة  ثانية.

 الفلسطينِية في تشيليثانًيا: الواقع المعيشي المعاصر للجالية 

كانت الرغبة المتأّصلة في الجماعات البشرّية التي تنزح من موطنها األصلي إلى بالد  بعيدة 
ومختلفة إّما تلقائية أو حثيثة، وذلك للبحث عن التقّدم الماّدي والهدوء الروحي. وللبحث عن هذه 

ا أن يوازنوا األوضاع السياسيّ  لدينّية ة واالجتماعّية واالقتصادّية وااآلفاق، كان على المهاجرين أيض 
عقبة أمام تحقيق الحدّ  األدنى من شروط التعايش. -ككل -في بالدهم األصلّية، والتي أصبحت 

فخالل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حدثت حركات هجرة كبيرة بسبب عوامل عّدة، 
ونمو  راعّية، واالزدهار غير المتكافئ لالقتصاد،من بينها التسارع الديموغرافي، وإفقار األراضي الز 

ا توّفر ظروف ا أفضل  التجارة بين القارات. ومن هذا المنظور، أصبحت القارة األمريكّية أرض 
للمهاجرين من أوروبا وآسيا، وكان هذا مدفوع ا بمفهوم  طوباويّ  للعالم الجديد، فتحّولوا نحوه بنّية  

 .1مة في تقّدم وتوطيد البلدان المتلّقّية للهجرةراسخة  في االزدهار، والمساه

وفي حالة الفلسطينيين، كانت مغامراتهم بالهجرة تبدأ من مدينتي "حيفا" و"يافا" في فلسطين، حيث 
" بإيطاليا، Genoaاستقّلوا إحدى البواخر لكي تحملهم إلى ميناء  أوروبيّ  والذي كان عادة  "جنوة 

رنسا، وكانوا يمضون هنالك بضعة أسابيع أو حتى أشهر قبل أن " في فMarseilleأو "مرسيليا 
يتمّكنوا من شراء تذكرة تسمح لهم باالنتقال إلى القارة األمريكّية، مع القليل من االهتمام أو عدم 
االهتمام بالمكان الذي سيصلون إليه بالضبط. وبعدها ينتقل المسافر إلى سفن شحن  أكبر كانت 

" األرجنتينّية، ثمَّ Buenos Aires" البرازيلّية، أو "بوينس آيرس Santos وجهتها مدينة "سانتوس
                                                           

1- Samamé (María Olga) (2003), "Transculturation, identity and otherness in novels dealing 
wilt arab inmigration in Chile", Revista Signos, 36 (53); 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342003005300004 
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" على الحدود Mendozaبعد ذلك ي قطع نحو ألفي كيلو متر حتى الوصول إلى مدينة "ميندوزا 
األرجنتينّية التشيلّية. وبعد االستراحة يستمر في العبور إلى "جبال األنديز" العالية على ظهر حصان 

فهؤالء  .1" التشيلّية Los Andesة أكثر من أسبوع، حتى الوصول إلى مدينة "لوس أنديزأو بغل مد
المهاجرون توّجهوا إلى تشيلي وهم ال يملكون إالَّ سواعدهم وإيمانهم، تاركين أرضهم األصلّية وليس 

ّرٌة فيها بضعة أرغفة من الخبز، ودريهمات قليلة ال تسمن وال تغني من جوع وكانت  ،معهم سوى ص 
 .2الغالبّية العظمى منهم م عدمين، يعانون من الفقر والفاقة

 641300يقطن في قارتي أمريكا الوسطى وأمريكا الالتينية حالي ا نحو فإنه ومهما يكن من أمر، 
، حيث تّمت موجــة الهجرة الفلسطينّية األولى في أواخر القرن 3نسمة تقريب ا من أصل  فلسطيني

عشـــــر خالل فترة الحكم العثماني، وكانت وجهة المهاجرين أمريكا الالتينّية في المرحلة التاســـــع 
، يحدوهم األمل بتوّفر فرص العمل في أقصى بقاع العالم 4األولى، ثمَّ أمريكا الشـــــمالّية الحق ا

ونس آيرس"، ة "بيالجديد. ومن هذا المنطلق، شّقوا طريقهم إلى أوروبا ومنها إلى العاصمة األرجنتينيّ 
ولكن بدال  من البقاء في هذه المدينة الغنّية ذات الطابع األوروبي، فّضل العديد منهم التوّجه إلى 

 .5تشيلي

وتشير بعض المصادر إلى أن عدد الفلسطينيين في تشيلي بلغ ما يقارب من نصف 
لموجودة خارج الوطن األم مليون نسمة، وتعتبر الجالية الفلسطينّية في تشيلي من أكبر الجالّيات ا

. وكان ثمة عدد قليل من الالجئين الذين ه ّجروا من وغالبتهم يتمّتع بالجنسّية التشيلّية )فلسطين(،
قد توّجهوا إلى تشيلي، ثمَّ حمل معظمهم الجنسّية التشيلّية ألن القانون  1948فلسطين بعد عام 

                                                           
1- Saffie (Nicole) and Agar (Lorenzo) (2012), "A Century of Palestinian Immigration to Chile: 

A Successful Integration". In: Raheb, V. (Ed.) Latin Americans with Palestinian Roots, 
Bethlehem: Latin Patriarchate, pp. 1-2. 

2- Bahajin (Said) (Septiembre- Diciembre 2008), Ra Ximhai, Vo. 4, Numéro 3, pp. 744, 748. 
 "شتات فلسطيني"، موقع معرفة؛ -3

https://www.marefa.org/شتات_فلسطيني; 
"The Arab, Palestinian people group is reported in 25 countries", Joshua Project, A ministry 

of Frontier Ventures; https://www.joshuaproject.net/people_groups/14276  
4- Shiblak, op. cit, p. 9; Samamé, op. cit. 

 ؛11/11/2017عربي،  BBC Newsلي: أكبر تجمع لفلسطيني الشتات خارج العالم العربي"، "تشي -5
https://www.bbc.com/arabic/world-41942890 

https://www.marefa.org/شتات_فلسطيني
https://www.frontierventures.org/
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، أن يطلب جنسّيتها التي ت منح إليه دون يسمح لألجنبي المقيم في البالد ألكثر من خمسة أعوام
 أية صعوبات بعد إجراء المعامالت القانونّية المطلوبة1.

" من مدينة بيت لحم، أول فلسطيني وصل Elias Gabriel Daeqوي عتبر "إلياس جبرائيل دعيق 
"، Saleh Joseph Jaser، وفي العام نفسه تبعه "صالح يوسف جاسر 1880إلى تشيلي في عام 

في المنطقة الوسطى الجنوبّية، وعمال في  "Concepciónكن كالهما في مدينة "كونسبسيون وس
صناعة تحف األراضي المقّدسة والتجارة بها. بعد ذلك تبعهم مهاجرون آخرون، وعلى فترات  يمكن 

، 1914-1880أن نحصرها بثالث مراحل رئيسة ومنتظمة وجماعّية؛ األولى: بدأت بين عامي 
، ثمَّ بدأت 1967، وعام 1948، ثمَّ مرحلة النكبة عام 1939-1914لثانية: بين عامي والمرحلة ا

، ثمَّ بدأت مرحلة جديدة 1975هجرات متفّرقة خالل الحرب األهلّية اللبنانّية التي بدأت في عام 
في التسعينّيات من القرن الماضي وبدايات القرن الحادي والعشرين، خاصة الفلسطينيين في 

 .2العراق

، مع ارتفاع  1930-1900وكانت هذه الهجرة قد بلغت ذروتها في مطلع القرن العشرين بين عامي 
مفاجئ  خالل فترات الحرب العالمية األولى، أو بروز األزمة االقتصادّية التي عانت منها فلسطين. 

يبة" الطمن المسيحيين الذين تركوا مناطق "بيت لحم" و"القدس" و" مهاجرينوكان معظم هؤالء ال
التي شّكلت غالبية سّكان هذه التجّمعات، حيث كان لهم  و"رام هللا"، "بيت ساحور"، و"بيت جاال"

أقارب سبق أن غادروا إلى تشيلي واستقّروا فيها؛ فكثير ا ما ي قال اليوم: إنه ال يوجد مكان في "بيت 
 1870قت  مبكر  من عام فوصلت هذه الهجرة في و  جاال" إالَّ ونجد لعائالتها أقارب في تشيلي.

إلى أوروبا، بسبب أهميتها في تجارة سياحة األراضي المقّدسة الوليدة. والمعروف أن هذه المدن 
دت طفرة في الطلب على الح رف اليدوّية الدينّية التي كانوا ينتجونها، وما  المعنّية كانت قد شه 

لحم" وما حولها. وفي البداية،  صاحب ذلك من ظهور طبقة جديدة من التّجار ال سّيما في "بيت
ا فرنسا، ثمَّ شاركوا في  سعى هؤالء التّجار إلى توسيع أنشطتهم التجارّية في أوروبا وخصوص 
المعارض الدولّية الكبرى التي أقيمت في الواليات المتحدة األمريكّية. وفي وقت  الحق، تابع بعضهم 

ا هندوراس والسلفادور، أو اتجمسيرتهم جنوب ا فتوّجهوا إلى المكسيك، وأمريكا ال هوا وسطى خصوص 
 .3مباشرة إلى األرجنتين وتشيلي في أقصى قارة أمريكا الالتينّية

                                                           
 عدوان، "التشيليستيون.. كيف صنع نصف مليون فلسطيني كيان ا في تشيلي"، مرجع سابق. -1
 المرجع السابق. -2

3- Baeza (Cecilia) (Winter 2014), "Palestinians in Latin America: Between Assimilation and 
Long-Distance Nationalism", Journal of Palestine Studies Vol. XLIII, No. 2, p. 59; 
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"، سانتياغو" في مدينة "Recoleta" عمدة بلدية "ريكوليتا Daniel Gaddoويقول "دانيال جادو 
: إّن موجات الهجرة ازدادت بشكل  ملحوظ عام  اصة بعد حربخ وهو تشيليّ  من أصل  فلسطينيّ 

ويتوّزع أبناء  .1، وبعد االنتفاضة الفلسطينّية األولى في سنوات الثمانينّيات والتسعينّيات1967
الجالية الفلسطينّية في كافة أقاليم ومناطق تشيلي، والغالبّية منهم موجودون في العاصمة "سانتياغو" 

ون"، جه الخصوص منطقة "كونسبسيوالمناطق المحيطة بها، وكذلك في الجنوب من تشيلي، وعلى و 
. وبالنسبة Talca"2"، و"تالكا Curicó"، و"كوريكو Valdvia"، و"فالديفيا Chillánو"شيالن 

للعاصمة "سانتياغو"؛ ففي البداية قام المهاجرون الفلسطينيون الذين استقّروا في هذه المدينة بالسكن 
"، وتمَّ San Diego" و"سان دييغو San Pabloفي مناطق  فقيرة، مثل: "ريكوليتا" و"سان بابلو 

توطين الفلسطينيين بشكل  رئيسيّ  في "ريكوليتا"، وهي المجموعة المهاجرة التي أظهرت أعلى تركيز 
 .3حيّ  معّين في العاصمة في

 Eugenioأّما عن سبب اختيار الفلسطينيين لتشيلي كوجهة  لهم، يقول األكاديمي "إيوجينيو شوهان 
Chauhanكانت بحاجة لأليدي العاملة لتدعيم -وقتذاك -دول أمريكا الالتينّية الشابة  ": إن

اقتصادها وخاصة تشيلي، رغم أن الحكومات التي كانت تحكم البالد حينها، كانت تفّضل المهاجرين 
األوروبيين مثل: األلمان والنمساويين الذين حصلوا على كل شيء؛ األرض والحقوق، لكن 

ا شيئ ا، وعملوا من ال شيء. م ضيف ا: إن هجرة  الفلسطينيين الذين وصلوا هناك لم يسألوا أحد 
الفلسطينيين كانت "متسلسلة"؛ فالواصلون حديث ا كانوا بحاجة  إلى أناس  يساعدونهم في أعمالهم؛ 
وبذلك بدأوا بجلب عائالتهم وجيرانهم وأقاربهم. وفي ذلك الوقت، كان اقتصاد تشيلي غير معتمد 

ّي على اإلنتاج الزراعي؛ بل كان آخذ ا في التحّول نحو النظام اإلنتاجي الرأسمالي، ما بشكل  حصر 
جعل األفضلية للمهاجرين الفلسطينيين الذين استغّلوا التوّسع في عالم األعمال، واتجهوا نحو عالم 

ية مشاعر ا. وفيما يتعلق بالمهاجرين الفلسطينيين فقد وّجه بعض السّكان التشيليين في البد4النسيج

                                                           

Tsimhoni, (Daphne) (1993), "Christian Communities in Jerusalem and the West Bank 
Since 1948: An Historical, Social and Political Study", London: Praeger, p. 18; Saffie 
and Agar op. cit, p. 3. 

 ؛Ultra(، "الفلسطينيون في تشيلي.. البداية من الال شيء"، موقع فلسطين 18/10/2016عمر )مها( ) -1
https://ultrapal.ultrasawt.com/ عمر/راصد-شيء/مها-الال-من-البداية-تشيلي-في-الفلسطينيون   

 عدوان، "التشيليستيون.. كيف صنع نصف مليون فلسطيني كيان ا في تشيلي"، مرجع سابق. -2
3- Saffie and Agar op. cit, p. 13. 

 عمر، "الفلسطينيون في تشيلي.. البداية من الال شيء"، مرجع سابق. -4
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، كما 1الكراهية نحوهم، لكنها تضاءلت ببطء عندما تمّكن هؤالء من االندماج في المجتمع التشيلي
 سيرد بيانه.

، 1914-1860الهجرة في جميع أنحاء أمريكا الالتينّية خالل الفترة بين عامي  ووكان مسؤول
ون فلسطين ى أنهم )أتراك(، لكن أو بقية سّكان بالد الشام الوافدين علييصّنفون هؤالء الفلسطيني

 ، ولعلَّ 2خاضعة للحكم العثماني، وكان سّكانها يحملون جوازات سفر عثمانّية-وقتذاك -كانت 
" Turcoن في كرامتهم، ويسيء إلى سمعتهم، لقب "توركو أقسى ما كان يؤذي هؤالء المهاجري

. وكانت السمة 3خّلص منه)تركي( الذي كان ي طلق عليهم وقد قاسوا كثير ا، حتى استطاعوا الت
"بريندا إلسي  . وقد نظر4أنهم كانوا تّجار-تقريب ا -المشتركة بين جميع المهاجرين من بالد الشام 

Brenda Elsey"  للتشيليين العرب بشكل  دائم  على أنهم أجانب، وغير قادرين على دمج أنفسهم
رتهم على أنهم طفيليون، في حين تمَّ فالصحافة المحلية صوّ  بالكامل في المتخّيل الوطني التشيلي.

تصوير رّواد األعمال التجارية العرب على أنهم شرهون ومتسّلقون اجتماعيون، تمّكنوا من بناء 
ويبدو أن موقف "إلسي" هذا  إمبراطوريات من خالل استغالل العّمال والمستهلكين التشيليين.

ا بسبب ازدهار األعمال التجارية ا قوي  لعربّية التي باتت تشّكل عنصر منافسةالمتحّيز، كان أيض 
 .5على حساب الن خب المحلّية

كانت عملية اندماج الفلسطينيين في المجتمع التشيلي بطيئة بشكل  عام، بسبب عدم الثقة 
ا أو أماكن محددة لإلقامة،  واإلساءة والتمييز الذي تعّرضوا له في البداية، إذ لم يتم منحهم أرض 

"، Turcofobiaومن هنا، طفت على السطح ظاهرة أ طل ق عليها "توركوفوبيا  كما سبق اإلشارة.
ألن  وتعني التمييز ومعاداة العرب، حيث كان االستقبال السيئ، والرفض واإلقصاء مفتوحين،

التحّيزات العنصرية كان لها جزء كبير من المسؤولية عن سوء هذا االستقبال. فتشيلي لم ترّوج 
المفتوحة" لهجرة الجميع، ومنذ البداية كان هناك إجماع على أن اإلشراف واالختيار لسياسة "األبواب 

                                                           
1- Samamé, op. cit.  
2- Karpat (Kemal H.) (May 1985), "The Ottoman Emigration to America, 1860–1914", 

International Journal of Middle East Studies 17, no. 2, p. 85. 
3- Bahajin, op. cit, p. 755. 
4- Bonacich (Edna) (Oct. 1973), "A Theory of Middleman Minorities", American Sociological 

Review, Vol. 38, no.5, pp. 583–594. 
5- Elsey (Brenda) (2011), "Citizens and Sportsmen: Fútbol and Politics in Twentieth-Century 

Chile", Austin: University of Texas Press, p. 156. 
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. وبالتالي: لم تكن الطريق أمام المهاجرين الفلسطينيين للعيش في 1كان للمهاجرين األكثر مالءمة
تشيلي سهلة  وخالية  من المتاعب والصعوبات؛ بل جابهوا العديد من التحّدّيات في سبيل تكّيفهم 

 واندماجهم في المجتمع التشيلي الذي كان مغاير ا تمام ا لنمط مجتمعهم الشرقي.

ّرة فقد اختار هؤالء الفلسطينيون االستيطان  وبالنظر إلى طبيعة هذه الهجرة، سواء أكانت موّجهة أو ح 
المشّتت في جميع أنحاء تشيلي، مع تطوير تجارة من شأنها عدم التداخل بأقل قدر  ممكن مع 

يليين أو األجانب. وبهذه الطريقة، بدأ الباعة الفلسطينيون في تشيلي ببيع بضائعهم من باب  التش
ها ن، أو ما ت سّمى بتجارة المانيفاتورة، وهي مهنة صعبة ولكنالمتجّوليإلى باب، أو ما ي سّمى بالباعة 

ة من )دبابيس، لمنزليّ كانت مربحة، حيث تمَّ تجهيزهم بسّلة  مليئة  بمختلف األدوات ا-على أية حال -
. 2ء التشيلّيةحياواألوأمشاط، وخيوط، وإبر، وبضائع ... الخ(، فكانوا يصرخون بمنتجاتهم في المدن 

ويأتي اسم هذه المهنة من العبارة التي رّددوها مرار ا وتكرار ا، وغالب ا ما يتم نطقها باللغة اإلسبانّية 
كما أطلق . 3يوجد لدينا أشياء تحتاجونها؟( " )أي:"?hay algo que le falteبشكل  خاطئّ  

سّكان تشيلي على أصحاب هذه المهنة اسم "الكشيش" )أي الكاش( بمعنى النقد، كما كان معروف ا 
نظام ن أدخلوا آلية تجارية جديدة تعتمد على الدفع بالفلسطينيين المهاجري في التعامل النقدي، لكن

ر تمّكنوا من فتح محاّلت  تجارّية  لبيع األقمشة والحريالتقسيط؛ لذا راجت مهنتهم وتطّورت حتى 
، مثل: النحت في صدف 4والحلي من األقراط واألساور والخواتم . كما مارسوا عمال  آخر ا مستقال 

 .5اللؤلؤ، وتربية المواشي الصغيرة، وأعمال الزراعة

وعندما تمّكن هؤالء الباعة من جمع ما يكفي من المال، أخذوا في توسيع أعمالهم التجارّية لتشمل 
المنتجات المصّنعة األخرى، وهي نوٌع من التجارة الصغيرة التي ت سّمى باللغة اإلسبانّية "الباراتيلو 

El baratillo ا نجحوا في توسيع وسرعان م تجاري وغرفة في آن  واحد. بأنها مكان" التي خدمتهم
أعمالهم التجارّية لتشمل المنتجات المصّنعة األخرى، ثمَّ أصبح معظمهم قادر ا فيما بعد على فتح 

ولتجّنب المنافسة مع المهاجرين العرب اآلخرين في متاجر  خاصة بهم في غضون بضع سنوات. 
ا، وكانت ل دول أمريكا الالتينّية، ومعظمهم من السوريين واللبنانيين الذين كانوا ديهم أكثر عدد 

شبكات مجتمعّية أقوى، نجد أن الفلسطينيين الذين وصلوا وحّطوا رحالهم في مدينة "بوينس آيرس" 

                                                           
1- Polomer and Butto, op. cit, p. 36. 
2- Samamé, op. cit. 
3- Saffie and Agar, op. cit, p. 4. 

 عدوان، "التشيليستيون.. كيف صنع نصف مليون فلسطيني كيان ا في تشيلي"، مرجع سابق.  -4
5- Samamé, op. cit. 
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" بالبرازيل، ثمَّ عبروا سلسلة "جبال األنديز"، كان São Pauloباألرجنتين، ومدينة "ساو باولو 
كان  لوصول إلى تشيلي. وبينماهدفهم تأسيس مجتمعات خاصة بهم في بلدان  أصغر، فبدأوا با

لبرازيل يشّكلون غالبية المغتربين العرب في ا الذين كانوا تواجد المهاجرين السوريين واللبنانيين
طينيين نجد أن عدد المهاجرين الفلس ،أكبر دول أمريكا الالتينّيةكواألرجنتين والمكسيك وفنزويال 

ا علىتي رى في تشيلي وبيرو وهندوراس والسلفادور، دول المشرق العربي األخ مهاجري  فوق عدد 
 .1أي في غرب القارة

ااكتسبت الهجرة الفلسطينّية وقد  ، واستمّرت على ذلك المنوال في عشرينّيات 1908بعد عام  زخم 
 ل قانون التجنيد العسكري و دخو ، نفسهعام في البعد ظهور حركة "تركيا الفتاة"  القرن الماضي

، جعل الخدمة العسكرّية إلزامّية لجميع الرعايا العثمانيين ، األمر الذيالجديد حّيز التنفيذ العثماني
أرسلوا أطفالهم ف ؛2من مسألة تجنيد أبنائها ةكانت العائالت المسيحّية على وجه الخصوص قلقو 

الت المسلمة ائكان يمكن للعديد من العو . لهم هناك نظر ا لوجود أقارب ،الذكور إلى أمريكا الالتينّية
 وأحيان ا ،أن تفعل الشيء نفسه، رغم افتقار العائالت األخيرة للشبكات االجتماعّية في الخارج

 .3لفعل الشيء نفسه االقتصادّية المصادر

ومهما يكن من أمر؛ فإن الخطوات األولى الندماج الجالية الفلسطينّية في تشيلي كانت دون معرفة 
حياء والقرى األع المضيف؛ ففي بداية األمر تجّمع الفلسطينيون في الكثير من لغة وعادات المجتم

نفسها، وساعدوا بعضهم البعض، وتزّوجوا من بعضهم البعض كما كانوا في وطنهم األصلي، مع 
القيم والرموز االجتماعّية نفسها. ومع ذلك، فكما استقّروا كمهاجرين في تشيلي، وجلبوا عائالتهم 

ايد  في البالد بفضل العالقات التجارّية، والمصالح المشتركة، والمعتقدات فقد اندمجوا بشكل  متز 
ثمَّ سّرعت األجيال الجديدة من عملية االندماج، من خالل التعليم، والثروة،  والقيم المسيحّية.

والزيجات المختلطة، واالستقرار في مختلف قطاعات مدينة "سانتياغو" وبقّية المدن التشيلية األخرى 
ا من المجتمع التشيلي. واليوم، يمكن رؤية مساهمتهم في المجاالت  بشكل  عام، وأصبحوا جزء 

 .4األكثر تنوع ا؛ كالمجاالت االقتصادّية والسياسّية واالجتماعّية والثقافّية

                                                           
1- Ibid; Baeza, op. cit, p. 60. 
2- Saffie and Agar, op. cit, pp. 1-2. 
3- Lutfiyya (Abd Allah) (1966), Baytin, A Jordanian Village: A Study of Social Institutions and 

Social Change in Folk Society, The Hague: Mouton and Co., p. 123. 
4- Saffie and Agar, op. cit, pp. 6-7. 
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، ورغم ما عانوه ي تشيليومما سبق بيانه، نرى أن رّواد الجالية الفلسطينّية األوائل الذين استقّروا ف
د نجحوا قالمرحلة األولى من اإلقامة فيها ف وتمييز  من ق بل السّكان التشيليون، خالل متاعبا  من

في ترسيخ أقدامهم من جهة، والعمل في مهن  قليلة الشأن ومتعبة لكنها كانت مربحة لهم، وحّققت 
ار التشيليين جّ لهم الحصول على المال الكافي لفتح محاّلت  تجارّية، استطاعوا من خاللها منافسة الت

 من جهة  أخرى.

 : تشيلِية المعاصرةال ثالًثا: أهم إنجازات الفلسطينيين التشيليين في بناء النهضة

ي ترسيخ بصمتهم في المجاالت الحضارّية لدولة تشيلي، سواء ف استطاع الفلسطينيون التشيليون 
المجال االقتصادي، أو السياسي، أو االجتماعي، أو الثقافي، وحّققوا نجاحات مرموقة في هذه 

 المجاالت كافة.

 

 

 االقتصادي:في المجال  .أ

امة  العرب عإن االقتالع والجهل داخل المجتمع التشيلي، كانت مجموعة من العوامل التي دفعت 
. فقد بدأ حال المهاجرين كأقليات  1والفلسطينيين على وجه الخصوص لممارسة التجارة في الشوارع

وسيطة )أي كتّجار( في التغّير في ثالثينّيات القرن الماضي، بعد انهيار بورصة "وول ستريت 
Wall Street ّمي بالكساد العظيم. ف 1929" األمريكّية عام اقتصادّيات دول وما تاله، مّما س 

ل، كما أن هبوط سوق السلع، وتراجع صادرات القارة الالتينّية  أمريكا الالتينّية خضعت لعملية تحوُّ
في جميع أنحاء العالم، أجبرت قادتها السياسيين على إعادة تركيز استراتيجّياتهم اإلنمائّية إلى 

اتيجّية الجديدة إلى تطوير المنتجات ودعت االستر  الداخل، مع التركيز الشديد على إحالل الواردات.
المصّنعة محليًّا؛ وبالتالي: كانت تتطّلب األشخاص الذين لديهم إمكانّية الوصول إلى رأس المال 
للبدء بالمشاريع الصناعّية، فأصبح التّجار المهاجرون األثرياء برأس مالهم شركاء طبيعيين لدول 

 .2أمريكا الالتينّية التنموّية الوليدة

                                                           
1- Polomer and Butto, op. cit, p. 37. 
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رت الكثير من العائالت الفلسطينّية التشيلّية على قطاعات  واسعة من االقتصاد سيط
" في صناعة Schain" في صناعة الجوارب، و"شاهين Hirmasالتشيلي؛ كعائلة "هرماس 

" في صناعة Hasbún" في التصنيع الغذائي، و"حزبون Kassisالصابون والعطور، و"قّسيس 
" في صناعة اللدائن Halebyة المجوهرات، و"حلبي " في صناعKarmyالحرير، و"كارمي 
العديد من تلك ، كما سيطر 1" في صناعة األمشاط وفراشي األسنانSaffieالحرارية، و"صافي 

من صناعة النسيج في تشيلي منذ ثالثينّيات القرن الماضي والتي  %75على نحو العائالت 
في األسواق المحلّية واألمريكّية  وصلت إلى مستوى عال  من الجودة، وحظيت بمركز  ممتاز

 .2والعالمّية

" المولود في مدينة بيت لحم في Juan Yarur Lolasوفي هذا السياق، يعدُّ "خوان يعرور لوالس 
ا على الدور الفلسطيني في إنعاش Nicolas، وشقيقه األصغر "نيكوالس 1896عام  " مثاال  جيد 

متجهين إلى أمريكا الالتينّية،  1902فلسطين في عام االقتصاد التشيلي، حيث غادر هذان األخوان 
وبعد بضع سنوات من البيع بنظام التجزئة، نجح  أقارب في تشيلي وبوليفيا.-بالفعل -وكان لديهم 

" البوليفية في La Pazالشقيقان في النهاية بفتح متجر  بدأ كمصنع نسيج  صغير في مدينة "الباز 
 ات كانت الحكومة التشيلّية برئاسة الرئيس "أرتورو أليساندري . وفي منتصف الثالثينيّ 1929عام 

Arturo Alessandri( "1932-1938 دعت "خوان يعرور" لتأسيس أكبر متجر  في العاصمة ،)
التشيلّية "سانتياغو"، وعرضت عليه حوافز تتضّمن عدم فرض رسوم جمركّية على األدوات اآللّية 

ا يزيد عن مليون المستوردة، مع تعريفات  جمركّية  م نخفضة على اإلمدادات المستوردة، ومنحه قرض 
فقب ل األخوان "يعرور"  أكبر بنك في البالد، Banco de Chile"دوالر أمريكي من "بنك تشيلي 

ا شركة تصنيع القطن في عام  ، كان يعمل 1948. وبحلول عام 1936الصفقة السخّية، وأّسسا مع 
من األقمشة القطنّية في البالد،  %60ل، وتمَّ انتاج نحو عام 3000في هذا المصنع أكثر من 

 .3ليصبح أكبر مصنع للنسيج ليس في تشيلي فقط؛ بل في بلدان أمريكا الالتينّية كافة

 ، تمَّ إنتاج أول عالمة تجارّية للمالبس في أمريكا الوسطى، وتمَّ تسجيلها بواسطة1930وفي عام 
من تشيلي وهندوراس. ورافقت والدة هذه الصناعات  " في كلّ  Jacobo Kattanقّطان  "يعقوب

حيث احتاج المصّنعون حديث ا إلى بنية  تحتّية  مالّية  خاصة  الجديدة عملية إنشاء البنوك الخاصة،

                                                           
1- Saffie and Agar, op. cit, p. 8. 

 دوان، "التشيليستيون.. كيف صنع نصف مليون فلسطيني كيان ا في تشيلي"، مرجع سابق. ع -2
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343 
 

باستثماراتهم. وبالنظر إلى الحالة الجنينّية لألنظمة المصرفّية في أمريكا الالتينّية، أّسس رّواد 
وكهم االستثمارّية الخاصة؛ فعلى سبيل المثال أّسس "خوان يعرور" بنك ا األعمال الفلسطينيين بن

ا به، هو "بنك االعتماد واالستثمار  ، ال Banco de Crédito e Inversiones (BCI)"خاص 
ا حتى يومنا هذا؛ وي عّد هذا البنك أحد البنوك الرائدة في تشيلي. وفي عام  ، أي 1937يزال موجود 

ا به؛ بعد نحو عام  فقط ك ا للنسيج خاص  تصادي وبالتالي: أّدى توّسع النشاط االقان قد أّسس مصنع 
رقّية ظهرت منطقة ع "سانتياغو" ؛ ففيلمجتمع المهاجرين بالضرورة إلى عملية استيطان  دائمة

 ،، ونمت حولها حي ورش الخياطة الصغيرة1917بناها المجتمع المهاجر الفلسطيني في عام 
يًّا، انضمَّ تدريج. و نيالفلسطيني ينالمهاجر  من ساكن الجيلين األول والثانيوم ،ومحالت المالبس

نيون ، ومن بين صفوفها ظهر مهالمزدهرة ين إلى الطبقات الوسطىعر التجزئة والمصنّ اصغار تجّ 
قّدم تطوير الجامعات للطبقة الوسطى  ،في تشيلي على وجه الخصوصو  .فلسطيني ل  من أص

 ،ةن الذهاب إلى الجامعين الفلسطينييتشجيع أطفال هؤالء المهاجر  مَّ تو  عظيمة، صالطموحة فر 
في القانون والطب والهندسة وغيرها من المجاالت التي تساعد على  ة  علمي ت  والحصول على درجا

لهم  لا ناز شراء مبالمهاجرون الذين أصبحوا ميسورين  هؤالء بحلول األربعينّيات، بدأو  .المهن الحّرة
 .1حجم ا أكبر

" من مواليد عام Alvaro Sayegh Al Bandakومن نافلة القول، بات "ألبارو صايغ البندك 
من أثرى أثرياء تشيلي وقارة أمريكا الالتينّية قاطبة. وبحسب  ، ومن أصل  فلسطينيّ  واحد  1949

ّنف "صايغ" في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أغنى  2018" لعام Forbesإحصاءات "فوربس  فقد ص 
غنياء في تشيلي، وهو رئيس مجموعة تجارّية تشّكل إحدى أكبر التكّتالت االقتصادّية في البالد، األ

ا القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة  إعالمّية  ضخمة، وصاحب سلسلة من الفنادق  وهو أيض 
ا من بين األسماء االقتصادّية ا شهيرة، "ألبرتو لالكبرى في دول أمريكا الالتينّية كافة. وهنالك أيض 

من سوق اللحوم المصّنعة  %40" رجل األعمال الذي يسيطر على نحو Alberto Kissesقّسيس 
 .2في تشيلي، حتى إنه ل ّقب بـ "ملك النقانق"

يتضح مّما سبق ذكره، أن بعض عائالت الجالية الفلسطينّية في تشيلي كانوا من الذكاء بمكان، 
من إقامتهم في تشيلي من إنشاء إمبراطورّيات  اقتصادّية  ضخمة،  بحيث تمّكنوا خالل سنوات  معدودة

 كان لها دوٌر بارز في نهضة االقتصاد التشيلي.

                                                           
1- Baeza, op. cit, p. 61. 

 "التشيليستيون.. كيف صنع نصف مليون فلسطيني كيان ا في تشيلي"، مرجع سابق.عدوان،  -2
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لم ينجح أبناء الجالية الفلسطينّية في تشيلي فحسب في المجال االقتصادي؛ بل هنالك من أبناء 
يد شومان فلسطيني "عبد الحمالجاليات الفلسطينّية من كان لهم باٌع في المجال االقتصادي، مثل ال

Abdul-Hamid Shoman "- قد أّسس-الذي كان قد هاجر إلى الواليات المتحدة فترة من الزمن 
، كأول بنك  فلسطيني وثاني بنك  في العالم العربي بعد 1930آيار )مايو(  21البنك العربي في 

" البنك العربي مع . وقد أّسس "شومان1920بنك مصر الذي أّسسه طلعت باشا حرب في عام 
تموز  14جنيه فلسطيني، وبدأ عملّياته في القدس في  15,000سبعة مستثمرين برأس مال قيمته 

)يوليو( من العام نفسه. واليوم تعتبر مجموعة البنك العربي من أكبر الشبكات المصرفّية العربّية 
 .1فرع موّزعة عبر خمس قارات 600العالمّية، حيث تضم ما يزيد عن 

 

 

 السياسي:في المجال  .ب

العيش في بيئة  جديدة ، ووسط مختلف،  نمن التجارة إلى الصناعة إلى السياسة لم يك
والتعبير بلغة  التينّية  باألمر السهل، فكانت أولى آثاره السلبّية تغيير وتحريف األسماء العربّية، إّما 
عن طريق ترجمتها، أو تغيير  في نطقها لتسهيل لفظه، بجانب ما واجهوه من اضطهاد  من قبل 

سم الحركة الصهيونّية نفسها، لكن المجتمع التشيلي ظلَّ يتاليهود في أمريكا الالتينّية خاصة من 
بالسماح والقبول بالمهاجرين العرب خاصة الفلسطينيين منهم، بجانب دعم الحركات السياسّية 

ا بعد الحقبة البينوشّية ) تشيلي "أوغستو بينوشيه نسبة  للرئيس الالتشيلّية للقضّية الفلسطينّية وتحديد 
Augusto Pinochet")2. 

ففي وقت  مبكر  من الثالثينّيات من القرن الماضي، بدأ محترفو الطبقة الوسطى من 
الفلسطينيين التشيليين المهتمين بالسياسة في الظهور، مع انتخاب أول عضو  في الكونجرس من 
وسطهم في األربعينّيات. لكن العقد الرئيسي للفلسطينيين الطموحين سياسيًّا في تشيلي كان عقد 

 Partidoن من أصل  فلسطينيّ  يمّثلون "حزب العمل الزراعي ن هناك وزيراالخمسينّيات، عندما كا
Agrario Laborista (PAL) "  اللذين خدما في حكومة الرئيس "كارلوس إيبانيزCarlos 

Ibáñez كان من أشهرهم "رافائيل طرود سوادي" وزير االقتصاد والتعدين، الملّقب بـ "طرود ،"

                                                           
1- "Arab Bank"; https://www.arabbank.jo/smartmenu/smart-menu/about-us-2/our-history 

 عدوان، "التشيليستيون.. كيف صنع نصف مليون فلسطيني كيان ا في تشيلي"، مرجع سابق. -2
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، حين أعلن عن 1970وقد واصل "طرود" مسيرته السياسّية والتي بلغت ذروتها عام  .1"التركي
. ومع ذلك؛ فإن األحزاب التقليدّية والمؤّسسّية لم تكن 2ترّشحه لالنتخابات الرئاسّية في ذلك العام

ولم يكن صعود السياسيين البارزين من  حريصة على احتضان المهاجرين من أبناء بالد الشام.
ل  فلسطينيّ  ممكن ا، إالًّ من خالل تصاعد األحزاب الشعبوّية وغير التقليدّية التي تبحث عن أص

 .3وجوه  جديدة، مثل حزب العمل الزراعي

ومع بداية السبعينّيات، تصاعدت األحزاب الشعبوّية وغير التقليدّية التي كانت تبحث عن وجوه  
، د شهدت نموًّا في االنقسامات. فعلى مدى عقودجديدة، وكانت الجالية الفلسطينّية في تشيلي ق

ّمي بـ "أثرياء األتراك الجدد"، حيث اقتحم  اتسعت الفجوة االجتماعّية واالقتصادّية بين ما س 
وفي غضون ذلك، كان هناك استقطاب سياسي  الصناعيون األثرياء الجدد البرجوازّية المحلّية.
، والصناعيين متزايد بين جيل  جديد  من السياسيين ذوي ا لميول اليسارّية من أصل  فلسطينيّ 

ا بشكل  خاص. وكان هذا مغاير ا  المحافظين الباقين، مّما جعل االنقسام السياسي في تشيلي واضح 
ل ما في بلدان أمريكا الالتينّية األخرى مثل هندوراس على سبيل المثال، حيث بقيت ساللة المجتمعات 

ا من الناحية االجتماعّية والسياسّية. فقد شهدت عقود السبعينيّ ذات األصل الفلسطيني أكثر تجا ات نس 
والثمانينّيات اّضطرابات سياسّية دراماتيكّية في سياق الحرب الباردة، بّشرت بفترة االنتقال الكبير 

"، Salvador Allende، فاز "سلفادور أليندي 1970لمجتمع المهاجرين التشيليين. ففي عام 
جندة إصالحّية كانت لديه أ الذيألحزاب التشيلّية اليسارّية في االنتخابات الرئاسّية مرّشح ائتالف ا

قوية، حيث طالب باإلدارة الذاتّية للصناعة، ونّدد بتفّشي االستغالل، فبدأ العّمال باحتالل 
ا لضغط نقابة العّمال، تحّركت الحكومة وقامت بتأميم الصناعات في البالد،  مصانعهم. ورضوخ 

ا من أكثر القطاعات كثافة  في العمالة، وكان عّمالها من بين أكثر  وألن قطاع النسيج كان واحد 
المنضّمين للنقابة فقد بدأ التأميم في مصانع النسيج. فكان االستيالء على مصنع "يعرور" في 

، بمثابة بداية لتلك العملّية المّضطربة، وسرعان ما تبعتها مصانع النسيج 1971)أبريل(  نيسان
" صاحبة مؤّسسة "باركي أريكو Said"، و"هرماس"، و"سعيد Sumarلعائالت مثل: "سومار 

Parky Ariko4" التي يتبعها مراكز تجارّية في بيرو وتشيلي وكولومبيا. 

                                                           
1- Alvarado (Edesio) (1970), El Turco Tarud: la verdad sobre un tiempo y una historia 

Santiago: Territorio, p. 269. 
 عدوان، "التشيليستيون.. كيف صنع نصف مليون فلسطيني كيان ا في تشيلي"، مرجع سابق. -2

3- Bray (Donald W.) (October 1962), "The Political Emergence of Arab-Chileans, 1952–1958", 
Journal of Inter-American Studies, Vol. 4, no. 4, pp. 557–562. 

4- Baeza, op. cit, p. 62; تشيلي: أكبر تجمع لفلسطيني الشتات خارج العالم العربي"، مرجع سابق" 
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بين الطبقة العليا لم يكن مفاجئ ا؛ فإن الصناعيين من أصل   وعلى الرغم من أن هذه التنافسات
فلسطينيّ  كانوا من أشد المعارضين لحكومة الرئيس "أليندي"، حتى إن البعض لعب دور ا حاسم ا 

. فعلى سبيل 1973في االنقالب العسكري ضّد حكومته المنتخبة ديمقراطيًّا في أيلول )سبتمبر( 
" الشقيقان Juan and Alberto Kassis Sabbaghتو قّسيس صّباغ المثال، نجد أن "خوان وألبر 

ل دا في بيت لحم - . قد استقبال الجنراالت المنشّقين في منزلهم قبل أيام  قليلة من االنقالب-اللذان و 
ومع ذلك، كان هناك أفراٌد من أصول  فلسطينّية  قد أيّدوا حكومة "أليندي"، فح كم عليهم بالنفي بعد 

"، والشاعر والسفير Miguel Littinنقالب وال سّيما المخرج السينمائي "ميغيل ليتين نجاح اال
"، والوزير السابق "رافائيل طرود"، على سبيل المثال ال Mahfúd Massis"محفوظ مصيص 

 .1الحصر

"، مصانع Augusto Pinochetوقد أعادت بسرعة الحكومة العسكرية للرئيس "أوغستو بينوشيه 
، انخفض اإلنتاج إلى ثلثي مستوياته السابقة؛ فسياسات 1975أصحابها. وبحلول عام النسيج إلى 

" وزير االقتصاد الفلسطيني Jorge Cauas Lamaالتحرير التي وضعها "خورخي كاواس الما 
هذا  ن منياألصل، وضعت الصناعة في مواجهة المنافسة الدولّية. وكان تعافى معظم الصناعي

لحاد، من خالل تنويع استثماراتهم، والتوّسع في قطاعات  جديدة وال سّيما االنكماش االقتصادي ا
 José Saidالعقارات واإلعالم وتجارة التجزئة، وكان أفضل مثال على ذلك "خوسيه سعيد صافي 

Saffie ،"الذي بدأت عائلته في صناعة النسيج، ثمَّ أصبح المساهم الرئيسي في "مجموعة سعيد "
م في إدارة ثالث أكبر شركات التسّوق في تشيلي. وقد رّكز الصناعيون اآلخرون  وهي تكّتل يتحكَّ

 The"، و"Abumohors (Corpbanca)"، و"Yarurs (BCI)على أنشطتهم المصرفية، مثل: "
Rishmagues (Union Credit Bank) مع الصناعيين الفلسطينيين في بلدان أمريكا الالتينّية ،"

ا  نطاق نشاطهم وإن كان بدرجة  أقل دراماتيكّية مّما كانت عليه في األخرى، كما وّسعوا أيض 
 .2تشيلي

وكان السائد خالل المرحلة البينوشّية كما سبق اإلشارة، توّجه الفلسطينيين التشيليين إلى األحزاب 
اليسارّية؛ فوصل "فرانسيسكو شهوان" إلى منصب نائب رئيس الجمهورّية في تشيلي بين عامي 

" منصب نائب وزير الداخلّية، وهو Mahmoud Eliwyثمَّ تقّلد "محمود عليوي  (،2006-2010)
ينيين مشاركة الفلسط-وال تزال -بذلك أول فلسطيني مسلم يصل لمنصب  كبير، بينما كانت 

من الجالية هناك،  %90المسيحيين في الحياة السياسّية في تشيلي هي السائدة، حيث يشّكلون نحو 
                                                           

1- Baeza, op. cit, pp. 62-63. 
2- op. cit, p. 63. 
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نواب في مجلس  %11مجلس الشيوخ التشيلي من أصول  فلسطينّية، و من أعضاء %10بجانب 
 .1عضو ا في مجلس المدينة إلى عائالت  فلسطينّية 26الشعب، كما ينتمي تسعة رؤساء بلدّيات، و

ا عنصر ا مهم ا، باعتبارها الممّثل الوحيد للشعب  ولقد شّكلت منظمة التحرير الفلسطينّية أيض 
ة معترف ا بها، فتمَّ افتتاح سفارة فلسطينّية رسمّية في العاصمة التشيليّ الفلسطيني وإن لم يكن 

، كانت وظيفتها تمثيل كلّ  من منظمة التحرير والمجتمع الفلسطيني 1991"سانتياغو" في عام 
الجئ ا فلسطينيًّا فّروا من جحيم الحرب في  130، استقبلت تشيلي 2008وفي عام . 2التشيلي

آنذاك -، وقامت رئيسة تشيلي 2003من ق بل القوات األنجلو أمريكية في عام  العراق، بعد احتالله
" باستقبالهم، بينما في المقابل رفضت حضور Michelle Bacheletشخصيًّا "ميشيل باشليت -

احتفال سفارة )إسرائيل( بعيدها الوطني، ونّظمت "باشليت" في فترة العدوان اإلسرائيلي على قطاع 
مسيرات عّدة مؤّيدة للفلسطينيين، جمعت اآلالف في الوقت نفسه في  0092-2008غزة عامي 

"سانتياغو"، كما قامت بسحب السفير التشيلي من مدينة "تل أبيب" الذي عاد إليها بعد وقف إطالق 
 2010" بعد زيارته عام Sebastián Piñeraالنار، بينما اعترف الرئيس األسبق "سيباستيان بينيرا 

 .3حق الفلسطينيين في إقامة دولة  فلسطينّيةإلى فلسطين، ب

ومن أحد أهم اإلنجازات الكبرى التي حّققتها الحكومة التشيلّية، االعتراف بالدولة الفلسطينّية كدولة  
، حيث دعمت بشكل  دائم  وثابت  حقوق 2011حّرة  ومستقّلة  وذات سيادة في كانون الثاني )يناير( 

اهمة  تشيلي بالجالية الفلسطينّية في تشيلي، على ما قّدمته من مس الشعب الفلسطيني. كما اعترفت
في التنمية االجتماعّية والثقافّية والسياسّية واالقتصادّية على مدى عقود  عديدة، واندماجها الكامل 

 .4في المجتمع التشيلي

اد  من أصول  ر وال تزال تشيلي هي الدولة التي تضم المجتمع األفضل تنظيم ا، واألكثر نشاط ا كأف
ن، بدأت عملية يفلسطينّية  الذين يعملون لصالح القضّية الفلسطينّية؛ فمع بداية القرن الحادي والعشر 

ويمكن العثور على السياسيين  إضفاء الطابع االحترافي على الحركة المؤّيدة للفلسطينيين.
ن عندما يتعّلق وعي، ولكالفلسطينيين التشيليين عبر الطيف السياسي من اليمين إلى الحزب الشي

                                                           
 ون فلسطيني كيان ا في تشيلي"، مرجع سابق.عدوان، "التشيليستيون.. كيف صنع نصف ملي -1

2- Beaume, op. cit, p. 8.  
 عدوان، "التشيليستيون.. كيف صنع نصف مليون فلسطيني كيان ا في تشيلي"، مرجع سابق. -3

4- "Chile’s Government statement on the recognition of a Palestinian State", 10/2/2011; 
www.gob.cl/informa/2011/01/07/declaracion-del-gobierno-de-chile-sobre-
reconocimiento-delestado-de-palestina.htm 
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ا. واليوم، ت عّد المجموعة البرلمانّية الفلسطينّية التشيلّية من  األمر بفلسطين فقد كانوا يتعاونون مع 
 .1أكبر المجموعات ثنائّية القومّية في الكونغرس التشيلي

و" ذو األصول دوفي اآلونة األخيرة، أعلن رئيس بلدية "ريكوليتا" في العاصمة "سانتياغو"، "دانيال جا
الفلسطينّية ترّشحه لرئاسة دولة تشيلي في االنتخابات التي ستجري في تشرين األول )أكتوبر( 

، وهو ما أثار حفيظة الحركة الصهيونّية العالمّية بسبب نشاطه في حركة مقاطعة )إسرائيل(. 2021
ووطنّية  وّجهات يسارّيةوكان "جادو" قد انخرط في الحياة السياسّية اليسارّية في تشيلي، وحمل ت

فلسطينّية، وتشير الالفتات حول مكتبه الذي يقع في "سانتياغو" إلى التزامه بالقضّية الفلسطينّية، 
تب عن فلسطين على طاولة مكتبه. وكان الهجوم قد بدأ 2بوجود رسم  على الحائط لحنظلة ، وك 

رير فلسطين سابق للجبهة الشعبّية لتحبسبب انتمائه ال على "جادو" بعد اإلعالن عن ترّشحه للرئاسة،
ثمَّ انتقل بعد ذلك للعمل السياسي مع الحزب الشيوعي التشيلي،  ،1993والذي استمر حتى عام 

أن الجالية وعليه، نجد .20213والذي قام بترشيحه للرئاسة باإلجماع في شهر نيسان )أبريل( 
الفلسطينّية في تشيلي قد تمّكنت من أن يكون لها موطئ قدم راسخ في المجتمع التشيلي، كما 
نجحت إلى حدّ  كبير بالولوج إلى الحلبة السياسّية التشيلّية في القرن العشرين وبدايات القرن الحادي 

ورّية، نائب رئيس الجمهقد تقّلد منصب والعشرون؛ فوجدنا على سبيل المثال أحد أبناء الجالية 
وتقّلد آخر منصب نائب وزير الداخلّية، وكان هنالك وزراء آخرون، ونجد اليوم أحد أبناء الجالية 

 يترّشح لمنصب رئاسة الدولة في تشيلي.

لم ينجح أبناء الجالية الفلسطينّية في تشيلي فحسب؛ بل هنالك من أبناء الجالّيات الفلسطينّية من 
" الذي توّلى منصب Said Musaاسّية  مرموقة  خارج فلسطين، مثل "سعيد موسى تّوّلى مراكز  سي

. وكذلك "إبراهيم 4(2008-1998رئاسة الوزراء في دولة بليز في أمريكا الوسطى بين عامي )
ا لدولة جزر المالديف Ibrahim M. Solihمحمد إصلّيح  " الفلسطيني األصل، الذي أصبح رئيس 

                                                           
1- Baeza, op. cit. pp. 67. 

يمّثل صبي ا في العاشرة من عمره، وكان حنظلة يدير ظهره للقارئ، وعقد يديه خلف حنظلة: هو شخصية كاريكاتورية  -2
أصبح  أصبح حنظلة بمثابة توقيع ناجي العلي، كماالراحل ناجي العلي في رسومه. ابتكرها الفنان الفلسطيني ظهره، 

 .1987رمز ا للهوية الفلسطينية والتحدي، حتى بعد اغتيال مؤلف الشخصية في عام 
 ؛9/6/2021"دانيال جادو.. مرشح من أصول فلسطينية لرئاسة تشيلي"، صحيفة الحدث،  -3

https://www.alhadath.ps/article/141275/ تشيلي-لرئاسة-فلسطينية-أصول-من-مرشح-جادو-دانيال  
ا اإلخبارية،   ؛14/6/2021"فلسطيني يترشح لرئاسة تشيلي"، وكالة مع 

https://www.maannews.net/news/2042690.html 
4- "Said Musa", Wikipedia Website; https://en.wikipedia.org/wiki/Said_Musa 

https://www.alhadath.ps/article/141275/دانيال-جادو-مرشح-من-أصول-فلسطينية-لرئاسة-تشيلي
https://www.alhadath.ps/article/141275/دانيال-جادو-مرشح-من-أصول-فلسطينية-لرئاسة-تشيلي
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 Nayibنجيب أبو كيلة" المعروف باللغة اإلسبانّية باسم "ناييب بوكيلي . وأصبح "20181في عام 
Bukele ا للسلفادور في مطلع عام "أنطونيو سقا . وكان 20192"، الفلسطيني األصل رئيس 

Antonio Saga ا للسلفادور بين عامي ، وفى عهده تمَّ 2009-2004" الفلسطيني األصل رئيس 
الهدف من نقل السفارة ، وكان 2006عام  لقدس إلى تل أبيب فيور من مدينة انقل سفارة السلفاد

عدم اعترافه بأنَّ القدس عاصمة لـ )إسرائيل(. وكان الفلسطيني األصل "كارلوس روبيرتو فلورس  هو
ا لهندوراس بين عامي Carlos Roberto Flores)فقوسة(   .20023-1998" قد أصبح رئيس 

لدت في " Rachida Talaibوكذلك "رشيدة طليب  ، وهي 1976تموز )يوليو(  24التي و 
سياسّية وم حامّية أمريكّية، وعضوة عن الحزب الديمقراطي في مجلس نواب "ميشيغان" سابق ا. عند 

، أصبحت أول مسلمة أمريكّية تعمل 2009توليها المنصب في الفاتح من كانون الثاني )يناير( 
 مة في التاريخ ت نتخب في مجلس  من هذا النوعفي مجلس "ميشيغان" التشريعي، وثاني امرأة مسل

فازت "طليب" بترشيح الحزب الديمقراطي من أجل مقعد  في  2018عام وفي  .في الواليات المتحدة
ولم تقابل طليب معارضة  .( في والية "ميشيغان"13مجلس النواب األمريكي عن الدائرة االنتخابية )
ا عضو في في االنتخابات العامة، وأصبحت أول فلسط ينّية أمريكّية في الكونغرس، وهي أيض 

 . 4"االشتراكيون الديمقراطيون في الواليات المتحدة"

" Omar Shehadehومن الشخصيات ذات األصول الفلسطينّية نجد: "عمر شحادة 
" Lisa Schumann، و"ليزا شومان )2012-2011(النائب الثاني لرئيس جمهورية البيرو 

شغلت العديد من المناصب السياسّية، منها: وزيرة خارجّية بليز، والممّثل الدائم سياسّية وم حامّية 
لدولة بليز لدى منظمة الدول األمريكّية، حيث كانت أول امرأة ت عّين سفير ا لبليز لدى الواليات 

 .5المتحدة، أّما حاليًّا فهي عضو ا في مجلس الشيوخ في بليز

                                                           
 - "إبراهيم صلّيح يفوز برئاسة جزر المالديف"، )2018/9/25(، وكالة سوا اإلخبارية؛1

https://palsawa.com/post/168536 
2- "Nayib Bukele", Wikipedia Website; https://en.wikipedia.org/wiki/Nayib_Bukele 

 (، قناة الغد الفضائية؛6/2/2019"الفلسطينيون يحكمون أمريكا الجنوبية"، ) -3
https://www.alghad.tv/ الجنوبية-أمريكا-يحكمون -الفلسطينيون  / 

 (، موقع دنيا الوطن؛ 2/1/2019، ).. شاهد قصصهم في سطور"2018فلسطيني ا رفعوا اسم وطنهم عالي ا في  17"" -4
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/01/02/1205558.html 

 "الفلسطينيون يحكمون أمريكا الجنوبية"، مرجع سابق. -5
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رها الكثير مّمن ال نستطيع ذكرها من قصص النجاح هنا قد إنَّ تلك األسماء الفلسطينّية وغي
غّذت الروح الفلسطينّية على الدوام بطاقة  سياسّية ؛ فهي تأّثرت باآلخرين وأّثرت فيهم، مّما يجعل 

 من الفلسطينيين أيقونة ي حتذى بها في المجال السياسي، وتنال ثقة واحترام الشعوب األخرى.

 االجتماعي:ج. في المجال 

 . . تطور المجتمع الفلسطيني في تشيلي1

لدت األحياء التجارّية في مدن وبلدات تشيلي التي ترّكزت فيها العائالت العربّية المشرقّية ومنها  و 
العائالت الفلسطينّية التي تشّكلت بفعل هجرات  متتالية، من خالل سلسلة دعوات  و ّجهت إلى أقارب 

د الديني، وبهذه الطريقة تمَّ إعادة تكوين األسرة الفلسطينّية، من نفس المجموعة العرقّية والمعتق
وبدأت عملية التكّيف. وكانت الروح العشائرّية عامال  حاسم ا في تحديد شخصية المهاجر 
الفلسطيني، حيث سمحت له بالمخاطرة في مختلف المشاريع االقتصادّية على أساس الرغبة في 

ن وكانت نواة األسرة أساسّية للتماسك والشعور باالنتماء للمهاجري التحسين، والجهد الدائم ألعضائها.
الفلسطينيين، خالل المرحلة األولى من اندماجهم في المجتمع التشيلي. ومع ذلك، كان للتكّيف 
واالندماج مع البلد المضيف تكلفة باهظة تجّلت في فقدان جزء  من الهوّية الثقافّية، مثل: إهمال 

دى المتحّدرين، والزيجات الخارجّية، وتفضيل العقيدة الكاثوليكية على األرثوذكسية، اللغة العربّية ل
فمن بين الجالية الفلسطينّية  ؛1وانخفاض الثقافة العربية، والفئات االجتماعية من بين أمور  أخرى 

باب شالكبيرة يتحّدث نحو ألفي شخص فقط اللغة العربّية. وعلى الرغم من ذلك؛ فإن هذا لم يمنع ال
االنجذاب إلى الموسيقى العربّية، األمر الذي جعلهم يكّونون فرق ا موسيقّية، وأوركسترا  من الفلسطيني

تراثّية تعزف موسيقى األرض األم، والتواصل مع كل ما يحمل مالمح فلسطين التي تقع في الجانب 
 .2اآلخر من الكرة األرضّية

"، تأّسف زعيم الجالية  Al Islah (La Reforma)صحيفة "اإلصالح وفي العدد االستثنائي من
"، لموقف الكثيرين من أبناء الجالية في تجّنب استخدام Jorge Awadالفلسطينّية "جورجي عواد 

لغتهم األم. وسّلط الضوء على اإلنجازات الكبيرة، واالحترام الذي يستحقه المجتمع الفلسطيني في 
جب ضاؤه بأنهم يتحّدثون اللغة العربّية. مردف ا بأنه: "يتشيلي، والفخر الذي يجب أن يشعر به أع

                                                           
1- Samamé, op. cit. 

 تشيلي.. البداية من الال شيء"، مرجع سابق.عمر، "الفلسطينيون في  -2
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في كل مرة نتحّدث فيها فيما بيننا أن نستخدم لغتنا األم، دون االهتمام بما سيقولونه من حولنا؛ بل 
 .1على العكس من ذلك، يجب علينا االفتخار باالنتماء إلى أنبل عرق وهو العرق العربي"

المهاجرين بتغيير أسماء عائالتهم لتسهيل أعمالهم التجارّية،  عالوة على ذلك، قام العديد من
لدت العائالت العربّية التالية "، Camposكامبوس  :"وعالقاتهم الشخصّية. ومع هذا التغيير، و 

"، و"دياز García"، و"غارسيا Pinto"، و"بينتو Martínez"، و"مارتينيز Floresو"فلوريس 
Díaz وتابيا" ،"Tapia ّا "، كما غي " إلى "سلفادور Issaهم األولى؛ فتغّير "عيسى أسماءروا أيض 

Salvador و"حّنا ،"Hanna إلى "خوان "Juan و"محمد ،"Muhammad إلى "مانويل "
Manuel و"خليل ،"Jalil إلى "خوليو "Julio وذلك من بين أمور  أخرى كثيرة؛ وبذلك فقدت ،"

كما ساهم في ضياع القيم والعادات لدى العائالت  األبد.العديد من العائالت جذورها العربّية إلى 
ا عندما  الفلسطينّية، أن األزواج الذين يتشاركون في نفس األصل لم يعد هذا األمر عامال  سائد 

على الرغم من ذلك، فقد استطاع أحفاد تلك العائالت من العودة إلى  .2يتعّلق األمر بذلك الزواج
وقاموا بتأسيس النوادي والمؤّسسات التي تعيدهم إلى جذورهم  جذورهم التاريخّية األصيلة،

 " البرهان األكبر على ذلك.Deportivo Palestinoالفلسطينّية، وكان "نادي فلسطين الرياضي 

 وفي البداية لم يكن المجتمع التشيلي ينظر إلى المهاجرين الفلسطينيين بشكل  إيجابيّ  بشكل  عام،
ف، وعاداتهم المتباينة عن عادات الشعب التشيلي، وألفاظهم اإلسبانّية وذلك بسبب مظهرهم المختل

الخاطئة، وكونهم كانوا أ ميين، ما أّدى إلى صدمة المواطن التشيلي العادي الذي بدأ بالتمييز 
ضدهم، وغالب ا ما عومل العرب والفلسطينيون بازدراء، سواء في االتصال اليومي، أو من خالل 

ومع ذلك، كان للمهاجرين الفلسطينيين الحرّية الكاملة في تطوير تجارتهم،  الصحافة المحلّية.
وأعمالهم، ودراستهم، واالستقرار في البالد. وعلى الرغم من أنهم عانوا من بعض اإلقصاء 

، أو حملة اضطهاد متعّمدة من أي نوع  .3االجتماعي، لكنهم لم يتعّرضوا ألي عمل 

ة دخلهم المادي بفضل المصانع التي أقاموها، وتصنيع المالبس، وعندما بدأ الفلسطينيون في زياد
". وعلى الرغم من Las Condes"، و"Ñuñoa" :والتجارة، استقّروا في األحياء األكثر ثراء ، مثل

وجود أغلبّية  في وسط "سانتياغو"، كان االتجاه هو التخّلي عن القطاعات األكثر فقر ا فيها للمهاجرين 
نتقلوا إلى قطاعات  أخرى أكثر ثراء . فقد قادتهم الفطنة التجارّية إلى االحتفاظ األوائل الذين ا

فعندما غادروا حي "باتروناتو  بممتلكاتهم القديمة، واستخدامها فقط من أجل األغراض التجارّية؛
                                                           

1- Polomer and Butto, op. cit, p. 48. 
2- Saffie and Agar, op. cit, pp. 17-18. 
3- op. cit, pp. 15-16. 
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Patronato كمسكن  لم يكونوا مهتمين ببيع عقاراتهم على اإلطالق. فقد فّضل العديد من العائالت "
ا بشكل  خاص لهذا الغرض.  االستفادة منها كمراكز لبيع التجزئة، حيث كانت "باتروناتو" مناسبة جد 
وبالتالي: فإن عملّية الهجرة هذه إلى األحياء األكثر ثراء  لم تكن مجرد دليل على وجود مستوى 

اد األحياء األحفمعيشة أعلى لألجيال القادمة، ولكنها تعتبر كذلك عملّية دمج اجتماعّية، حيث ترك 
 .1ذات الغالبّية العربّية، واستقّروا في أجزاء متنوعة  من المدينة، وتشاركوا مع جيرانهم التشيليين

 . الحفاظ على الهوِية الفلسطينِية في تشيلي2

أّدت الهجرة الفلسطينّية لتشيلي إلى بروز سيناريوهين للهوّية، ينبثقان من الروابط االجتماعّية 
بهوّية  محّددة  ثقافيًّا  يتعّلق األول:واالقتصادّية التي أقيمت بين المهاجرين الفلسطينيين والتشيليين؛ 

كون في مجموعة  يتشار -لحركة في سياق  تاريخيّ  في ا-ومتجّذرة في المجتمع التشيلي، حيث األفراد 
من الصفات، وطرق الوجود، والخصائص االصطالحّية، والتقاليد، والطقوس، والعادات، والذاكرة 

نيين أنفسهم يتعّلق بالفلسطي والثاني:الحقيقّية التي تمَّ من خاللها بناء مجتمع متخّيل )أي األمة(. 
وع  لماضي، إلدخالها في الفضاء التشيلي كمشر الذين جلبوا معهم هوّيتهم الثقافّية الموروثة من ا

مستقبلي، وهذا السيناريو األخير ال يمكنه بحال  من األحوال أن ينافس السيناريو األول. وبالتالي: 
برزت هنا مسألة تعارض الهوّيات، عندما طفت على السطح عملية إقصاء المهاجرين بدرجاته 

للذين تلقاهما المهاجرون الفلسطينيون في عملية المختلفة، من خالل حالة العداء والعدوان ا
االستيعاب والقبول في المجتمع المضيف. ثمَّ حدثت عملية التكّيف واالستيعاب واالندماج للمهاجرين 
وذريتهم، عندما خضع المجتمع التشيلي لتحّوالت  تاريخّية  واجتماعّية  وسياسّية  واقتصادّية  وثقافّية  

نماط ا معينة من التفكير التي أّثرت على بناء وإعادة بناء الهوّية التشيلّية، معّقدة، فشّكلت هذه أ
 .2وبالتالي: أّثرت في الحفاظ على جوهر هوّية المهاجرين الفلسطينيين

والفلسطينيون في تشيلي كانوا من طبقة األثرياء، وتبوأ كثير منهم مناصب عليا في الدولة، وعملوا 
لي في كافة القطاعات االقتصادّية؛ ففي المستويات كافة نجد هناك في تشي-وال زالوا يعملون -

 %70رجال أعمال ومستثمرون كبار. وحسب التقارير؛ فإن الجالية الفلسطينية تسيطر على نحو 
من االقتصاد التشيلي، فمن خالل وجود أكبر عشرة بنوك في تشيلي، نجد سّتة منها مملوكة 

ا لتشيليين من أصل  فلسطيني، وهناك . وهناك الكثير من 3وزراء وأعضاء برلمان منهم أيض 

                                                           
1- op. cit, p. 14. 
2- Samamé, op. cit. 

 سابق.عدوان، "التشيليستيون.. كيف صنع نصف مليون فلسطيني كيان ا في تشيلي"، مرجع  -3
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المؤّسسات التابعة للجالية الفلسطينّية في تشيلي، ومن أهمها: "جمعية الشبيبة الفلسطينّية" التي 
، و"النادي 1926، و"النادي السوري الفلسطيني" الذي تأّسس في عام 1924تأّسست في عام 

، و"مركز الدراسات العربّية في جامعة 1947س في عام " الذي تأسّ Club Palestinoالفلسطيني 
، ويعقد دورات في التاريخ واللغة العربّية، و"المدرسة العربّية" 1966تشيلي" الذي تأّسس في عام 

، وتقوم بتعليم األطفال والشباب العرب، وهي مفتوحة لجميع أبناء 1978التي تأّسست في عام 
ة"، الفلسطينّية"، و"لجنة حق العودة"، و"اللجنة الديمقراطّية الفلسطينيّ المجتمع التشيلي، و"الفيدرالّية 

و"اتحاد المرأة الفلسطينّية"، و"االتحاد العام لطلبة فلسطين" الذي تم إنشاؤه في أواخر الثمانينّيات، 
" التي تأّسست 2000من ق بل الشباب الساعين لدعم إقامة دولة فلسطينّية، و"مؤّسسة بيت لحم 

 . 1، وتسعى لتوحيد الجالية العربّية في تشيلي، ومساعدة الشعب الفلسطيني0012عام 

وثمة شعوٌر عال  بين أبناء الجالية الفلسطينّية في تشيلي باالنتماء إلى المجتمعين الفلسطيني 
والعربي بشكل  عام؛ فهذه الجالية ساهمت مساهمة كبيرة في المجتمع التشيلي، وانعكس هذا األمر 

بأنهم جزء ال يتجّزأ من المجتمع التشيلي، وفي شبه  ٪90درسة العربّية"، حيث شعر نحو في "الم
 .2: إن هذا المجتمع كان مساهم ا في نهضة تشيلي٪97إجماع قال نحو 

الوجود الفلسطيني في تشيلي ي كّمل الفضاء التشيلي، وذلك من خالل الجهد القول: إن ويمكن 
 يتزعزع، وقبول لغة وثقافة المجتمع المضيف. وفي الوقت الشخصي والجماعي، والعمل الذي ال

ن وأحفادهم بشكل  كامل  في هذا الفضاء والذي له هوّية ثقافّية يالحاضر، يتم دمج هؤالء المهاجر 
في البناء وإعادة اإلعمار الدائمين، منغمسين في عملية العولمة التي تحددها؛ فالهوّية تفترض 

بها. وبهذا المعنى؛ فإن الهجرة الفلسطينّية إلى تشيلي أعادت خلق حالة  وجود هوّية اآلخر واإلقرار
الهوّية، وما انتباها من خلل  في مجتمع  مرَّ بعملية تغيير  ثقافيّ  وماديّ  دائمين. فالفلسطينيون أرادوا 

ل و على سمات هوّيتهم الثقافّية، ومن ناحية  أخرى أرادوا الوص-قدر اإلمكان -من ناحية، الحفاظ 
 .3إلى الهوّية الثقافية التشيلّية الجديدة

ل الهوّية والعالقة بالقومّية الفلسطينّية، نجد أنه وعلى الرغم من وجود القليل من  وفيما يخص تحوُّ
لدوا في تشيلي بوطنهم األم )فلسطين( والتي كانت  المعرفة السطحّية ألبناء الفلسطينيين الذين و 

ات القرن الماضي بدأت ظاهرة "الفلسطنة" في الظهور والتشّكل على نادرة، لكن ابتداء  من عشرينيّ 
أنها أكثر هوّية بارزة في أمريكا الالتينّية، حيث أّسس هؤالء األبناء نادي "فلسطين الرياضي 

                                                           
1- Saffie and Agar, op. cit, p. 18; Polomer and Butto, op. cit, p. 47. 
2- Saffie and Agar, op. cit, p. 20. 
3- Samamé, op. cit. 
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Deportivo Palestino 1920"، وهو نادي كرة قدم محترف في العاصمة "سانتياغو" عام ،
مائهم، وكانت ألوان قمصان فريق كرة القدم، هي ألوان العلم باإلضافة إلى دمج فلسطين في أس

الفلسطيني: األحمر واألسود واألخضر واألبيض. وعليه؛ فهذا التماثل الوليد استمر مع القومّية 
الفلسطينّية، ليكتسب مثل هذا الزخم الذي بلغته العشرات من المؤّسسات التي تشير مباشرة إلى 

 .19391-1924يع أنحاء أمريكا الالتينّية بين عامي فلسطين والتي تأّسست في جم

وبات "نادي بالستينو" اليوم رقم ا صعب ا في الدوري التشيلي لكرة القدم، ويحتل الترتيب السادس، 
، تمَّ إنشاء إستاد خاص 1988وفي منتصف القرن الماضي تحّول النادي إلى "احترافي". وفي عام 

ألف  12" وسط العاصمة التشيلّية، يتسع لنحو Las Cisternaبالنادي في منطقة "الس سيسترنا 
ير  من في كث لكرة القدمالفلسطيني   ومّثل العديد من العبي النادي المنتخب الدولي متفّرج.

 Roberto، و"روبيرتو كاتلون Roberto Bisharaالمناسبات، ومن أبرزهم: "روبيرتو بشارة 
Catlon و"فرانسيسكو عاّلم ،"Francesco Allamقرر النادي وضع خريطة 2013ي عام ". وف ،

 ،على قمصان العبي الفريق، مكان الرقم واحد التي تضم ألوان العلم الفلسطينيفلسطين االنتدابّية 
مّما أثار سخط وغضب الجالّيات اليهودّية حول العالم، فثارت ثائرة المنّظمات اليهودّية في حينه، 

ال  اب لها، وقرر منع الفريق من ارتداء القمصان، فضوتوّجهت بشكاوى لالتحاد التشيلي الذي استج
 .2عن فرض غرامة  مالية  على النادي

وثمة صعوبات كثيرة واجهت التشيليين من أصل  فلسطيني، نظر ا لدورهم في الدفاع والدعم للقضّية 
الدولة  يالفلسطينّية، وارتباطهم بالوطن األم منذ فترة الثمانينّيات بسبب تزايد الوجود اليهودي ف

التشيلّية الذي تزامن مع نمو وتزايد السياسات النيوليبرالّية، حيث حاولت الجالّيات اليهودّية الضغط 
على القيادات السياسّية بكل أطيافها، للحد من ذلك الدعم غير المشروط؛ بل وقامت بتقديم 

امّية، لكن ذلك ئه بمعاداة الس"بالستينو"، متهمين أعضا ة لتغيير اسم ناد  لحكومات  تشيلّية عدّ   رشاو  
األمر قوبل كله بالرفض تارة من قبل الحكومات، وفي أغلب األحيان بسبب دعم الشعب التشيلي 

 .3للقضّية والحقوق الفلسطينّية بقّوة

وعالوة على ذلك؛ فإن االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينّية، والظروف غير المستقّرة للشعب 
مون إليه، عّزز شعور الجالية الفلسطينّية في تشيلي بالوحدة والتضامن فيما الفلسطيني الذي ينت

بينهم. وتجدر اإلشارة، إلى أن العديد من أبناء هذه الجالية ال يزالون يحتفظون بعالقات  مع أقاربهم 
                                                           

1- Baeza, op. cit, pp. 63-64. 
 عمر، "الفلسطينيون في تشيلي.. البداية من الال شيء"، مرجع سابق. -2
 كيف صنع نصف مليون فلسطيني كيان ا في تشيلي"، مرجع سابق.عدوان، "التشيليستيون..  -3

https://ultrapal.ultrasawt.com/%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9/%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 ٪62.90"؛ فإن نحو EPOAووفق ا لمسح مؤّسسة " الذين يعيشون في أرض أجدادهم )فلسطين(.
م يتماثلون مع القضّية الفلسطينّية، بسبب األثر االجتماعي للظروف المأساوّية التي يعانيها قالوا بأنه

الشعب الفلسطيني في منطقة الشرق األوسط، وتقدير الهوّية الوطنّية التي عّززت استمرارية الجالية 
 .1الفلسطينّية

": لقد بذل Lina Marwaniوفي هذا الصدد، تقول الكاتبة والباحثة التشيليستّية "لينا مرواني 
رجموا ت الفلسطينيون قصارى جهدهم لتمرير هوّيتهم الفلسطينّية التشيلّية دون أن يالحظها أحد، حيث

جد الكاتبة المذكورة "عيسى" أو "يسوع"، أصبح "سلفادور"، نهم بحكمة  إلى اللغة اإلسبانّية؛ فأسماء
لت أسماؤهم إلى "ناتاليو  ". Alberto" و"ألبرتو Natalioوإخوته "جاد هللا" و"عطا هللا" تحوُّ

" ... الخ. لقد خّففوا من ألقابهم ما لم يكن مسؤولو الهجرة Maria"مريم"، أصبحت "ماريا  وجّدتها
، نقطة الدخول للبالد، وكسبوا المال كتّجار، وجعلوا أطفالهم يتلّقون التعليمقد فعلوا ذلك بالفعل عند 

ويتزّوجون خارج مجتمعهم حتى يندمجوا بشكل  كامل، لكنهم في غضون ذلك فقدوا مع الوقت 
 .2لسانهم العربي

ومما سبق بيانه، يتضح لنا أن الفلسطينيين في تشيلي نجحوا في التكّيف واالندماج في المجتمع 
ا ال يتجّزأ من النسيج الوطني التشيلي؛ فاّضطروا لتغيير أسمائهم ال خصّية شالتشيلي، وباتوا جزء 

ات  إسبانّية، ليتمّكنوا من االندماج الكامل والسريع في المجتمع التشيلي. وأسماء عائالتهم إلى مسمي
فلسطين(، هم األم )ومع ذلك؛ فإنهم لم يتجاهلوا أصولهم الشرقّية وبقوا على اتصال  بقضايا وطن

ودافعوا عنها في المحافل السياسّية واالجتماعّية التشيلّية. كما ظّلت األجيال الفلسطينّية الجديدة 
 اعّيةٌ اجتم مؤّسساتٌ في تشيلي متحدة كمجموعة  وشّجعها على ذلك، العمل الذي اّضطلعت به 

 ة الفلسطينّية.فلسطينّية قامت بإنشائها، والشعور بالتماثل والتطابق مع القضيّ 

 الثقافي:د. في المجال 

 الفنون:. في مجال 1

                                                           
1- Touzri (S.) (2008), "La integración socioespacial de los inmigrantes árabes en Chile [Socio-

spatial Integration of Arab Immigrants in Chile]", Research seminar, Supérieure Ecole 
Nationale Belleville exchange program, Faculty of Architecture and Planning, University 
of Chile, Santiago, p. 86. 

 عدوان، "التشيليستيون.. كيف صنع نصف مليون فلسطيني كيان ا في تشيلي"، مرجع سابق. -2
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ا  يث خصبة لصناعة السينما، حأصبحت فلسطين في عشرينّيات القرن العشرين أرض 
االهتمام الكبير بتصوير األراضي المقّدسة للجمهور الغربي، وازدهار الصحافة، ما شّجع األخوين 

" على العودة إلى مسقط رأس والديهما Ibrahim and Badr Lamaالشابين "إبراهيم وبدر الما 
هاجرا من مدينة "بيت لحم" إلى تشيلي في مطلع القرن العشرين. وقد أحضرا معهما معّدات  ذين  لال

التصوير والتحميض وغيرها من لوازم صناعة السينما، لكّنهما وبسبب األوضاع السياسّية، 
واالستيطان اليهودي لفلسطين لم ي كمال رحلتهما، واإلّضرابات الناتجة عن االحتالل البريطاني 

وتوّقفا في مدينة "اإلسكندرية" في مصر ليؤّسسا هناك شركتهما السينمائّية، ويصنعا أول فيلم  روائيّ  
. وتشير بعض المصادر إلى أن 1926طويل للسينما العربّية تحت اسم "ق بلة في الصحراء" عام 

ا في 1935ا "الهارب" عام األخوين "الما" قد صّورا فيلمهم ، فكان أحدهما ممثال  واآلخر مخرج 
 .1مدينتهم "بيت لحم" والذي تناول موضوع التجنيد اإلجباري في الجيش العثماني

وفيما يخص فن الرقص، نجد أن أكاديمّيات الرقص العربّية في تشيلي قد شهدت ازدهار ا 
 .2عدد سكان المجتمع العربي إلى حدّ  كبيرحقيقيًّا في السنوات األخيرة، حيث تجاوز زبائنها 

 : . في مجال الصحافة2

بعد فترة وجيزة من تثبيت أنفسهم في العالم الجديد، أنشأ المهاجرون الفلسطينيون األوائل 
وسائل إعالم خاصة بهم، للحفاظ على الشعور بالمجتمع، وتعزيز التماسك به، وكان الغرض من 

رويج تاستخدامها التعّرف على الزيجات الجديدة، والمواليد، والوافدين الجدد، واألحداث المختلفة، وال
لمنتجاتهم وخدماتهم، والتعبير عن آرائهم الخاصة حول األحداث األكثر تنوع ا. فقد كان الفلسطينيون 
في تشيلي قلقون بشأن حماية هوّيتهم الثقافّية، وتنّوعهم اللغوي والديني في مجتمع  كان ال يزال غير 

كانت تمع وعاداته غريبة تمام ا. و معروف ا بالنسبة لهم، واعتبروه معاديًّا لهم، وكانت لغة هذا المج
ا، وأولها صحيفة "المرشد )الدليل(  " التي أّسسها Al-Murchidقائمة الصحف والمجالت كبيرة جدًّ

في مدينة "سانتياغو"، وكانت ت كتب باللغة العربّية،  1912" عام Pablo Juryاألب "بابلو جوري 
لد في "بيت لحم"، وتمّكن  "،Jorge Hirmasويتم تمويلها من ق بل "خورخي هرماس  وهو مهاجر و 

ا في تشيلي. ومن أقدم الصحف العربّية كذلك وأكثرها نفوذ ا في  من أن يصبح رجل أعمال ناجح 
" التي أّسسها وقادها الفلسطيني "عيسى Al Watanالمجتمع العربي في تشيلي، صحيفة "الوطن 

                                                           
ّمان "عن السينما الفلسطينية ما قبل النكبة"،(، 27/5/2017صالحات )مهند( ) -1  الثقافية؛ مجلة ر 

https://www.rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=4002 
2- Saffie and Agar, op. cit, p. 18. 
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ن القضايا االقتصادّية قد بدأت ". وعلى الرغم من أIssa Khalil Daccarettخليل دكاريت 
بالظهور منذ البداية فقد تمَّ تداول هذه الصحيفة لمدة تسع سنوات، وكانت العربّية لغتها السائدة، 
ولكن كانت هناك بعض األقسام باللغة اإلسبانّية. وكانت محتويات الصحيفة تتنّوع ما بين السياسّية 

 .1ألب "جوري" زادت المقاالت اإلخبارّية والدينّيةواالجتماعّية والثقافّية، ولكن بعد بيعها ل

(، ن شرت في مدينة 1918-1915" بين عامي )Al Munirوهنالك صحيفة "المنير 
 Al"، وصحيفة "الشبيبة José Massad" بواسطة "خوسيه مسعد Concepción"كونسبسيون 

Chabiba( ون شرت في "سانتياغو" للكاتب "بنديك1920-1917" بين عامي ،)انت تو شوقي"، وك
-1927" بين عامي )Orienteمكتوبة باللغتين العربّية واإلسبانّية، وكذلك صحيفة "المشرق 

 .2" التي تمَّ نشرها بالكامل باللغة اإلسبانّيةSalomón Ahues( للمخرج "سالومون أهوس 1928

لالتينّية ومنها ا وشهد عقد الثالثينّيات تطّورات صحافّية عرقّية قومّية ديناميكّية في أمريكا
وكان من بين أبرز األمثلة على ذلك صحيفة  تشيلي، غّطت األحداث السياسّية في فلسطين،

"، ون شرت Jorge Sabaj"اإلصالح" األسبوعّية، كما سبق اإلشارة التي امتلكها "خورخي صّباغ 
ا في بيرو، وبوليفيا، 1942-1930في تشيلي بين عامي ) . وقد وإكوادور(، كما تمَّ توزيعها أيض 

عّرفها "صّباغ" بأنها اجتماعّية وثقافّية وأدبّية، على الرغم من أنها رّكزت على الصراع الفلسطيني 
والتسوية األوروبّية في المنطقة، وتمَّ تقسيمها إلى قسمين؛ إحداهما باللغة العربّية واآلخر باللغة 

اني شأها وكتبها أحفاد الجيل األول والثاإلسبانّية. وال تزال هناك بعض الصحف المتداولة التي أن
لدوا في تشيلي؛ منها صحيفة "العالم العربي  " التي أّسسها Mundo Árabeوحتى الثالث الذين و 

، ثمَّ انتقلت ملكيتها إلى "إلياس صّباغ 1931" عام Jorge Sabaj Zurob"خورخي صّباغ زروب 
 . Elías Sabaj Chamy"3شامي 

ال األعمال التشيليون الفلسطينيون األثرياء "مؤّسسة بيت لحم ، أّسس رج2001وفي عام 
ا في الضغط 2000فلسطين  "، وهي مؤّسسة خيرّية تقّدم اإلغاثة لألطفال في فلسطين، وتشارك أيض 

السياسي، وتقّدم برامج ثقافّية للمجتمع في تشيلي. وتصدر المؤّسسة مجلة شهرية ت سّمى "الضمير 
Al Damirّدم بيانات  موجزة ن، وتقين الفلسطينييط الضوء على قصص نجاح التشيلي"، مهمتها تسلي

ا وكالة أنباء لفلسطينّي تشيلي،  حول أنشطة المجتمع، والوضع اإلنساني في فلسطين. وهناك أيض 

                                                           
1- op. cit, pp. 11-12; Polomer and Butto, op. cit, p. 39. 
2- Polomer and Butto, op. cit, p. 39. 
3- Saffie and Agar, op. cit, p. 12; Baeza, op. cit, p. 65. 
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باإلضافة إلى موقعين آخرين على الشبكة العنكبوتّية، يقّدمان تحديثات يومّية ومقاالت رأي 
 .1فلسطينبخصوص الوضع في 

ن بالولوج إلى عالم الصحافة في تشيلي، كان الهدف منه مام المهاجرين الفلسطينييإن اهت
التماسك كمجموعة  والحفاظ عليها، كما كانت الهوّية من العوامل المرتبطة بظهور الصحافة 
 الفلسطينّية، وكذلك البحث عن االندماج في المجتمع التشيلي. وقد حدث هذا األمر على حساب

فقدان أهم سمات هوّيتهم األساسية )اللغة(، حتى ال يخضع الجيل الثاني من التشيليين الفلسطينيين 
ا مع  للتمييز نفسه الذي مرَّ به الجيل األول؛ فعملية االندماج في المجتمع التشيلي تكون سهلة جد 

م الخاصة، وّيتهمرحلة الطفولة. كما أن المشاعر المتناقضة، افترضت تقديم هذه التنازالت عن ه
ووّجهتهم نحو الحفاظ على شعور المجتمع الذي سيعيشون فيه، ومحاوالت خلق روابط عالقات 

وبذلك؛ فإن الحاجة للتماسك في سياق  عدائي، ما يفّسر  من شأنها الحفاظ عليها بحيث ال ت محى.
لى العمل، والمبادرة ز القدرة عارتباط الجالية الفلسطينّية بحضارة  عربّية  مثقفة  كادعاء  للهوّية؛ فإبرا

والصدق لدى أعضاء الجالية، والدفاع عن نفسها من ازدراء الخطابات االستشراقّية و"التوركوفوبيا" 
 .2التي تعّرضوا لها، كانت من الموضوعات المتكررة التي ن شرت في الصحف التشيلّية وقتذاك

ا على التأثير فقد أّكدت  ني، على االنتماء للوطن الفلسطيوكانت هذه الصحف مثاال  جيد 
ونجحت في جمع األموال من المجتمع التشيلي، من أجل اإلنفاق على أسر شهداء الثورة الفلسطينّية 

وأعربت هذه المنشورات عن زيادة  (.1939-1936الكبرى التي اندلعت في فلسطين بين عامي )
عالمة  ت كتب باللغة اإلسبانّية، ك روابط الهوّية مع فلسطين، وكان الكثير من الصحافة العرقّية

ل د في أمريكا  واضحة  على أن المجتمعات قد استقرت في البلدان المضيفة. أّما الجيل الثاني الذي و 
 .3قدرته على القراءة والكتابة باللغة العربّية-بالفعل -الالتينّية، نراه قد فقد 

 األدب:. في مجال 3

، وتسارع عملية االستيعاب 1948ن  سياسي في عام مع ظهور النكبة ونهاية فلسطين ككيا
في الدول المضيفة، تراجعت أسهم القضّية الفلسطينّية عن الرأي العام في الخمسينّيات من القرن 
الماضي. ولم يكن ذلك مفاجئ ا ألن النكبة عّززت بشكل  كبير خيار عدم العودة؛ ومع ذلك ففي 

ن ة قد عاد للظهور مرة أخرى، مدفوع ا بظهور جيل  من المثقفيبداية الستينّيات كان االهتمام بالقضيّ 
                                                           

1- Baeza, op. cit. pp. 67-68. 
2- Polomer and Butto, op. cit, p. 40. 
3- Baeza, op. cit, p. 65. 
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، كان "خوان 1963التشيليين من أصل  فلسطيني، ووصول وافدين جدد من فلسطين. ففي عام 
" العضو في الكونغرس التشيلي قد ألقى خطاب ا في ذكرى النكبة في مجلس Juan Tumaتوما 

ن الشاعر التشيلي من أصل  فلسطيني "محفوظ ، كا1964النواب التشيلي. وفي آذار )مارس( 
" مدرس اللغة العربّية من أصل  مقدسي، والذي Fuad Habashمّصيص"، وكذلك "فؤاد حبش 

وصل إلى تشيلي بعد قضاء أربع سنوات  في المعتقالت األردنّية بسبب معتقداته الشيوعّية، فأّسس 
اصة باسم "شهيد الوطن فلسطين "جبهة تحرير فلسطين". وكان لهذه الجبهة جريدتها الخ

Palestina Patria Martir حيث ساهم "حبش" فيه بالخبرة التي اكتسبها من تشغيل برنامج ،"
، إالَّ أن جهود هؤالء لم تسفر سوى عن 1962صوت فلسطين" منذ عام "إذاعي يسّمى 

محدودة. فغالبّية المجتمع الفلسطيني التشيلي لم يكن مهتمًّا حقًّا  الخاصة بفلسطين،  بالسياسةنتائج  
وكانت طبقة رجال األعمال القوية تخشى من المظاهر اليسارّية والمناهضة لإلمبريالّية القومّية 

، وصل إلى تشيلي عام 1964العربّية والفلسطينّية في تشيلي. ومع إنشاء منّظمة التحرير في عام 
شلت ير فلسطين"، لكن الزيارة فوفد فلسطيني التقى مع عدد  قليل من أعضاء "جبهة تحر  1966

أوسع مّما كانوا يتوقعونه داخل المجتمع الفلسطيني التشيلي. وكان هدفهم تأمين  في إثارة اهتمام  
 ثالثة أعضاء من هذا المجتمع لتمثيل فلسطينيي أمريكا الالتينّية في المجلس الوطني الفلسطيني

 .1ينيين في جميع أنحاء العالمالمنبثق عن منّظمة التحرير، ليكون برلمان ا للفلسط

ومن الكّتاب الفلسطينيين التشيليين الذين اهتموا بالتأريخ للمهاجرين العرب في تشيلي، نجد 
"، ومن أعماله في هذا المجال بالذات كتابه )ك تاب تشيليون من Matias Rafidi"ماتياس رافيدي 

أصل  عربي(. وقد قّسم كتاباه إلى أجيال من الكّتاب التشيليين الذين ينحدرون من أصل  عربي، 
لدوا خالل الفترة ما بين عامي ) -1890وعّرف بكل جيل  على حدة، انطالق ا من الكّتاب الذين و 

(. ومن األسماء الفلسطينّية التي 1964-1950المولودين بين عامي )(، إلى جيل الكّتاب 1904
ساقها "رافيدي" وساهمت في األدب الالتيني خاصة في تشيلي نجد: "بنديكتو شوقي"، و"يوسف 

"، و"إدريس سبيال Maurecio Moises"، و"موريس موسى Joseph Aweil Hanaعويل حّنا 
Idris Sabella و"روبرتو سارة ،"SarahRoberto ."ونجد في أعمال  "، و"محفوظ مّصيص

مال، والفراعنة،  "مّصيص" إشارات كثيرة إلى أصله العربي، حيث تتكّرر أسماء األهرام، والج 
والصحاري ... الخ. ومن أهم كتبه: )أحالم قابيل(، و)النجوم الباهتة(، حيث دافع عن حق شعبه 

 .2الالجئ( في الحياة الكريمة في فلسطين خاصة في كتابه )بكاء

                                                           
1-  op. cit, p. 66. 

 عدوان، "التشيليستيون.. كيف صنع نصف مليون فلسطيني كيان ا في تشيلي"، مرجع سابق. -2
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ا أسس الهجرة الفلسطينّية في  لقد بنى االقتالع والشوق والتهميش والتأقلم واالندماج مع 
تشيلي، وحّفز الكّتاب التشيليين من أصل  فلسطينيّ  أو من نسلهم على إعادة خلقهم في الروايات 

ور الهوّية ة جذالتي كتبوها. ومن وجهة نظرهم الخاصة، كانت الهجرة تعني القطيعة في استمراريّ 
العربّية القديمة والحفاظ عليها. ومن خالل ب عد آخر، يمكن افتراض موضوع هذه الرواية كمساهمة 
في إعادة بناء القانون األدبي الوطني التشيلي، ال سّيما اإلشارة إلى مشكلة الهوّية في األدب 

رة الجمالّية في ّكلت وديعة للذاكالتشيلي. وبالمثل، يمكن االفتراض أن روايات الهجرة الفلسطينّية، ش
تطوير أسلوب التعددّية الثقافّية، واالتصال الدائم بين األفراد من مختلف الثقافات. وبالمثل؛ فإن 
هذه العملية انطوت على ديمومة أو ضياع أو اقتالع للثقافة السابقة للروائي، أي اللغة العربّية، 

ن هذه الروايات التي يمكن أخذها بعين االعتبار لمراعاة وم وربطها بثقافة الدولة المضيفة )تشيلي(.
، ورواية )األتراك( 1942هذه الخصائص، نجد رواية )ذكريات مهاجر( بقلم "بنديكتو شوقي" في عام 

، ورواية )المسافر على السّجادة السحرّية( بقلم "والتر غريب 1961بقلم "روبرتو سارة" في عام 
Walter Garib ورواية )حاج بعيون مشرقة( بقلم "خايمي هليس ، 1991" في عامJaime 

Hales 19951" في عام. 

 :في مجال التعليم والدين .4

مع بدايات الهجرة الفلسطينّية إلى تشيلي كان مستوى التعليم للمهاجرين الفلسطينيين 
ا، واستمر على هذا المنوال في مطلع القرن العشرين، وكان الكثيري على ن، ن منهم أمييو منخفض 

. 2الرغم من انتشار وسائل اإلعالم والصحف منذ المراحل األولى من الوجود الفلسطيني في تشيلي
ويوجد في تشيلي ثالث مدارس عربّية؛ ابتدائّية، وثانوّية كاملة، يديرها منحدرون من أصل  فلسطينيّ  

"، إذ يتلّقى طالبها "، و"سانتياغوVina del Marفي المدن الثالثة: "كونسبسيون"، و"فينا ديل مار 
معلومات عن التاريخ والفولكلور الفلسطيني والعربي، كما توجد أربع كنائس مسيحّية عربّية، وجامع 

في  لهم في مدينة "سانتياغو" كنيسةأول  1917إسالمي. علم ا بأن الفلسطينيين أّسسوا في عام 
sia Ortodoxa St. GeorgeIgle ، وهي كنيسة "إگلسيا أرثودوكسا سان جورج ضاحية "ريكوليتا"

 .3وبذلك باتت الجالية الفلسطينّية تلتقي تجاريًّا وثقافيًّا في مكان  واحد  اشتهر باسم "باتروناتو""، 

                                                           
1- Samamé, op. cit. 
2- Polomer and Butto, op. cit, p. 39. 

عدوان، "التشيليستيون.. كيف صنع نصف مليون فلسطيني كيان ا في تشيلي"، مرجع سابق؛ "تشيلي: أكبر تجمع لفلسطيني  -3
 الشتات خارج العالم العربي"، مرجع سابق.
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قرر مجموعة من الشباب  1978ومن أجل الحفاظ على العبادة األرثوذكسّية؛ ففي عام 
"، إنشاء Gabriel Salvador" و"غابرييل سلفادور José Elíasالعرب من ق بل "خوسيه إلياس 

"، في المكان الذي Santísima Virgen María"مريم العذراء المباركة  كنيسة جديدة هي كنيسة
وكانت الجماهير على عكس كاتدرائية "القديس جورج"،  كان ي عرف سابق ا بالكنيسة البروتستانتّية.

مع المجتمع  الكنيسة االنفتاح والتكاملتستخدم في الكنيسة الجديدة اللغة اإلسبانّية. وكان شعار هذه 
"، على أن تفاخر  Padre Francisco Salvadorالتشيلي. فقد أصرَّ "بادري فرانسيسكو سلفادور

 .1المرء بأصوله ال يتعارض البتة مع كينونته التشيلّية

وفي محاولة  من جانب المهاجرين الفلسطينيين لالندماج في المجتمع التشيلي، كان ال بدَّ 
عائلة فلسطينّية  306من التعاطي مع المذهب الرسمي للدولة وهو المذهب الكاثوليكي؛ فمن أصل 

ومع  من الروم الكاثوليك. ٪28من المهاجرين األوائل أرثوذكس، و ٪72من بيت جاال، كان نحو 
 من الروم الكاثوليك، ٪70ذلك، ومع الجيل الثاني المولود في تشيلي انعكست النسبة، وبات نحو 

 .2فقط من األرثوذكس ٪30و

 تشيلي:المطبخ الفلسطيني في .5

د التشيليون بعض عناصر الثقافة الفلسطينّية، حيث يوجد العديد من مطاعم المأكوالت  شه 
. وفيما يخص المطبخ الفلسطيني في 3العربّية الموجودة في كل من "سانتياغو" والبلدات األخرى 

ورق لية لم ي فقد الفلسطينيين هوّيتهم وانتماءهم ألرضهم؛ فتشيلي؛ فإن االندماج في الحياة التشي
، وكذلك الح مُّص، والباذنجان المحشي، ال تزال من األطباق المفّضلة على 4العنب )الدوالي(

" Patricia Alteteفنجد "باتريسيا التيت  .موائدهم، حيث تختلط رائحتها بصوت الموسيقى العربّية
ي من المهاجرين الفلسطينيين في تشيلي، وتمتلك مطعم ا لألكالت التي تنتمي إلى الجيل الثان

الفلسطينّية في أكثر األحياء اكتظاظ ا وحيوية في العاصمة "سانتياغو"، تقول: إّن "روحها تشيلّية، 
لكن قلبها فلسطيني". وعلى الرغم من أّنها لم تزر أرض آبائها وأجدادها إالَّ مؤّخر ا، لكنها شعرت 

                                                           
1- Touzri op. cit, p. 86. 
2- Saffie and Agar, op. cit, p. 18; Polomer and Butto, op. cit, p. 37. 
3- Saffie and Agar, op. cit, p. 7. 

يتم طهي ورق العنب أو ما ي سّمى في فلسطين بورق الدوالي؛ بأن يتم أوال  غلي أوراق العنب بالماء الساخن، ثمَّ يوضع  -4
في كل ورقة مقدار معّين من األرز المخلوط بقليل  من أوراق النعناع والبقدونس واللحم المفروم، مع قليل  من التوابل 

لفلفل األسود، ثمَّ يتم وضع أوراق العنب الملفوفة فوق بعضها في طنجرة من األلومنيوم على نار  هادئة حتى كالملح وا
ا.  ينضج تمام 
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ريب نحو المكان بمجّرد أن وطأته أقدامها، ورأت وجوه الناس الطيبين. وتتحّدث بمغناطيس  غ
"باتريسيا" وهي تلف أوراق العنب لتصنع طبخة "الدوالي"، مستذكرة أيام وجودها في الضفة الغربّية 

بالقول: "إن الكالم حينها لم يكن ضروريًّا ... لم نكن بحاجة إلى الحديث، ألن لغة الجسد  بفلسطين
 .1ثمة تطابق بين لغة جسدي ولغة آبائي" كانت تترجم كل شيء، كان

ونستنتج مّما سبق، أن التطّور الثقافي للجالية الفلسطينّية في تشيلي قد حقق نتائج ملموسة 
طيلة تواجد هذه الجالية في البالد؛ فعلى مستوى الفنون كان لبعض أبنائها دوٌر في تطّور صناعة 

أكاديمّيات الرقص الشرقي. وفي مجال الصحافة، أنشأت هذه الجالية صحف السينما، أو في إنشاء 
ن في األدب الالتيني. ووجدنا دور هذه الجالية ة، كما لمعت أسماء أدباء فلسطينييومجاّلت متعّدد

 تشيلي.  عودة بروز القومّية بين فلسطينيي الحثيث، في

ضافة  قامت ببناء ثالث مدارس عربّية، إكما نجد أن الجالية الفلسطينّية في مجال التعليم قد 
إلى إنشاء أربع كنائس ومسجد واحد، كما ا ضطرَّ مسيحيو الجالية في تشيلي لتبديل مذهبهم 

كما ال يوجد  مع التشيلي.األرثوذكسي بالمذهب الكاثوليكي، لكي يتمّكنوا من االندماج الكامل بالمجت
يث المطبخ الفلسطيني في الوطن األم، ح في مطبخ الفلسطينيين في تشيلي عن اختالف كبير

 يقومون بطهي بعض المأكوالت الفلسطينّية الشعبّية.

تشيلي في الحفاظ على هوِيتهم، ودورهم في خدمة  ا: التحِديات التي واجهت فلسطينييرابعً 
 الفلسطينِية:القضِية 

فاع والدعم دثمة صعوبات كثيرة واجهت التشيليين من أصل  فلسطيني، نظر ا لدورهم في ال
للقضّية الفلسطينّية، وارتباطهم بالوطن األم منذ فترة الثمانينّيات، بسبب تزايد الوجود اليهودي في 
الدولة التشيلّية الذي تزامن مع نمو وتزايد السياسات النيوليبرالّية، حيث حاولت الجالّيات اليهودّية 

قديم ك الدعم غير المشروط؛ بل وقامت بتالضغط على القيادات السياسّية بكل أطيافها، للحد من ذل
بمعاداة  همتهمين أعضاء رشاو لحكومات  تشيلّية  عّدة لتغيير اسم نادي "بالستينو )فلسطين("،

السامّية، لكن ذلك األمر قوبل كله بالرفض تارة من قبل الحكومات، وفي أغلب األحيان بسبب دعم 
 .2ّوةالشعب التشيلي للقضّية والحقوق الفلسطينّية بق

                                                           
 عمر، "الفلسطينيون في تشيلي.. البداية من الال شيء"، مرجع سابق. -1
 سابق.عدوان، "التشيليستيون.. كيف صنع نصف مليون فلسطيني كيان ا في تشيلي"، مرجع  -2
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وعالوة على ذلك؛ فإن االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينّية، والظروف غير المستقّرة 
للشعب الفلسطيني الذي ينتمون إليه، عّزز شعور الجالية الفلسطينّية في تشيلي بالوحدة والتضامن 

عالقات  مع ون بفيما بينهم. وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من أبناء هذه الجالية، ال يزالون يحتفظ
"؛ فإن نحو EPOAووفق ا لمسح مؤّسسة " أقاربهم الذين يعيشون في أرض أجدادهم )فلسطين(.

قالوا بأنهم يتماثلون مع القضّية الفلسطينّية، بسبب األثر االجتماعي للظروف المأساوّية  62.90٪
لتي عّززت الوطنّية االتي يعانيها الشعب الفلسطيني في منطقة الشرق األوسط، وتقدير الهوّية 

 .1استمرارّية الجالية الفلسطينّية

وفي مواجهة النموذج الحضاري االستشراقي، وخطابه المهيمن الذي ربط الجالية الفلسطينّية 
ليه، ن أصلهم؛ بل على العكس أعادوا التأكيد عالفلسطينيو  بما كان ي عتبر عرق ا أقل شأن ا لم ينف  

حافتهم ومطبوعاتهم األخرى، وسعوا جاهدين لتعطيل المجال من خالل الظهور المتكّرر في ص
 .2األيديولوجي المهيمن، وتحسين الصورة التي رسمها المجتمع التشيلي من السلبّية إلى اإليجابّية

وفيما يخص مسألة عودة القومية، وعلى العكس من أمريكا الشمالية، حيث كان الدافع 
في األخيرة من وراء الصحوة العرقّية السياسّية للشتات العربي قد توّفر، من خالل حرب حزيران 

)يونيو( 31967، نجد بالنسبة لتشيلي أنه في تشرين األول )أكتوبر( 1977، انعقد المؤتمر 
ا لتنسيق المؤّسسات العربّية على  العربي األمريكي الثالث في "سانتياغو"، حيث قّدم عرض 
ر المؤّسسات على المستوى وتكشف هذه العملّية عن ا المستوى القاري. لحاجة لدراسة تطوُّ

 الوطني، وكذلك نطاقها على مستوى أمريكا الالتينّية4.

، وفي أعقاب المذابح اإلسرائيلّية في مخيمي صبرا وشاتيال في "بيروت"، 1982وفي عام 
بعدما أثارت هذه المذابح عاطفة تجاوزت  استطاع المجتمع الفلسطيني في تشيلي أن يتوّحد،

نقسامات السابقة للمجتمع، وتمَّ من خاللها احتضان أول مظاهر الوحدة بين الفلسطينيين. وفي اال
" و"اتحاد The Palestinian Club of Chile، دعا "النادي الفلسطيني التشيلي 1984عام 

                                                           
1- Touzri (S.) (2008), "La integración socioespacial de los inmigrantes árabes en Chile [Socio-

spatial Integration of Arab Immigrants in Chile]", Research seminar, Supérieure Ecole 
Nationale Belleville exchange program, Faculty of Architecture and Planning, University 
of Chile, Santiago, p. 86. 

2- Polomer and Butto, op. cit, p. 42. 
3- Shain (Yossi) (Spring 1996), "Arab-Americans at a Crossroad", Journal of Palestine 

Studies, Vol. 25, no. 3, p. 47. 
4- Polomer and Butto, op. cit, p. 52. 
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 The Federation of Brazilian-Palestinianالجمعّيات البرازيلي الفلسطيني 
Associationsقد أول مؤتمر  للمؤّسسات الفلسطينّية تدعمه منّظمة التحرير في أمريكا "، إلى ع

الالتينّية ومنطقة البحر الكاريبي. وانعقد المؤتمر في مدينة "ساو باولو"، وأسفر عن إنشاء "كونفدرالّية 
 La Confederaciónالجالّيات الفلسطينّية في أمريكا الالتينّية ومنطقة البحر الكاريبي 

Palestina Latino Americana y del Caribe (COPLAC)  وتّم اختيار أحد عشر من ،"
ممثلي أمريكا الالتينّية كمندوبين في المجلس الوطني الفلسطيني. وكان هذا االرتباط المؤّسسي 
ا بشكل  خاص في تحفيز فئات الشباب من ذوي األصول  الذي تمَّ إنشاؤه مع منّظمة التحرير، مفيد 

عادة االتصال بالثقافة الفلسطينّية. وقد انضم العديد منهم إلى حركة "سنعود الفلسطينّية إل
Sana'ud  ّوهي حركة ثقافّية عابرة للحدود أنشأتها منّظمة التحرير للشباب من أصل  فلسطيني ،"

إلعادة التواصل مع الثقافة الفلسطينّية، وتمَّ تشكيل العشرات من فرق رقص الدبكة في البرازيل 
ودول أمريكا الالتينّية األخرى. وفي تشيلي ذهب طالب الجامعات إلى أبعد من ذلك،  وتشيلي

"، كفرع  محليّ  من االتحاد GUPS-Chileوأّسسوا "االتحاد العام للطالب الفلسطينيين )فرع تشيلي( 
 .1العام للطالب الفلسطينيين منذ عقود

" عضو Peters Sepulveda Navarroوفي هذا السياق، قالت "بيترز سبولفيدا نافروا 
اتحاد طلبة فلسطين في تشيلي: إن "منّظمتهم قامت على قيم  أساسّية مثل: عدم التمييز على أساس 
الدين أو العرق، وهدفت إلى مقاومة االستعمار والصهيونّية، كما تقوم بنشاطات وأعمال للتضامن 

ا بأن اتحاد طلبة فلسطين يضم عدد  مع الالجئين والمهاجرين، والمناداة بحقوق المرأة". وأضافت: 
من الطلبة غير الفلسطينيين، ويفتح عضويته للناشطين والناشطات من التشيليين الذين يؤمنون 
بالحقّ  الفلسطيني، ويساهمون في العمل التطّوعي ألنهم ال يتلقون تمويال  من أي مصدر  وال يريدون 

الحرّيات، ولديهم أنشطة ثقافّية أخرى، وهي ذلك، ألن عملهم يأتي في إطار الدفاع عن الحقوق و 
 .2التعريف بالحقوق الفلسطينّية، والتضامن مع الشعب الفلسطيني

وكان آخر حدث قومي مهم في هذه الفترة، هو التعبئة في أمريكا الالتينّية ضد قرار تقسيم 
لثاني )نوفمبر( في شهر تشرين ا فلسطين الذي كانت ستصّوت عليه الجمعّية العامة لألمم المتحدة

. وكانت هذه التعبئة نتيجة حملة اللحظة األخيرة التي قادها المثّقف والناشط القومي البارز 1947
"أكرم زعيتر" الذي حضر من فلسطين، إلقناع قادة أمريكا الالتينّية بعدم التصويت لصالح قرار 

                                                           
1-  Beaume, op. cit, p. 7; Polomer and Butto, op. cit, p. 53. 

 عدوان، "التشيليستيون.. كيف صنع نصف مليون فلسطيني كيان ا في تشيلي"، مرجع سابق. -2
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، والسلفادور، لفلسطينّية في تشيلي. وتمَّ تقديم الشكر لهذه التعبئة القوّية في المجتمعات ا1التقسيم
 .2وهندوراس التي امتنعت عن التصويت على هذا القرار

(، تعميق االستيعاب الثقافي للمهاجرين 1970-1948وشهدت الفترة بين عامي )
، وفي هذا السياق أصبحت الزيجات 1970الفلسطينيين والعرب في أمريكا الالتينّية. وبحلول عام 

روا من قد هاج األجيال الجديدة الذين كان آباؤهمب وغير العرب هي القاعدة؛ فالخارجّية بين العر 
ا فلسطينيين تشيليين ومع ذلك فقد استمر التعّرف  .3فلسطين وأصبحوا تشيليين لم يتم اعتبارهم أبد 

على فلسطين من خالل شبكات األصدقاء والعائالت وشركاء العمل، ومن خالل النوادي االجتماعّية 
، وكذلك من خالل الطعام كعنصر  من عناصر 4سانتياغو"مدينة "في  النادي الفلسطيني""مثل: 

ا في الحياة الخاصة، بينما  الهوّية الثقافّية الذي قد ال يكون مرئيًّا في المجال العام، ولكنه حي جد 
مع البلد  فيًّاعاط يوجد أقل قوة من اللغة والدين؛ فالغذاء كممارسة  اجتماعّية  وثقافّية  يجّسد ارتباط ا

 .5ماأل

ا من جميع الحمالت  ومهما يكن من أمر؛ فاليوم يشّكل الفلسطينيون في أمريكا الالتينّية جزء 
 الدولّية الكبرى التي يتّم القيام بها من قبل المؤّسسات الفلسطينّية سواء الرسمّية أو الشعبّية؛

ثه بدون ريكا الالتينّية، كان من المستحيل حدو فاالعتراف بالدولة الفلسطينّية من ق بل معظم بلدان أم
ثبات تعبئة المجتمعات الفلسطينّية في القارة من خالل جمعّيات الشتات. فحركة المقاطعة، وسحب 

ا قوة جذب في أمريكا الالتينّية، وخاصة في تشيلي  . 6االستثمارات، وفرض العقوبات اكتسبت أيض 

حفاد الفلسطينيين و أل ة دور ا رئيسيًّا في توفير وسائلوتلعب المؤّسسات الفلسطينّية التشيليّ 
ن، للمشاركة في السياسة العابرة للحدود؛ كاالحتجاجات الخاصة في حالة تشيلي ين اآلخر يلتشيليل

راك أفراد الشتات حول األحداث الحّساسة. وكانت هذه اإلجراءات نتيجة لح  لكيفّية تمثيل أفضل 
األصول الفلسطينّية، لتعزيز الدفاع عن حقوق اإلنسان والقانون  لتشجيع مؤّسسات الشتات مع ذوي 

                                                           
 (، رحلة الوفد العربي إلى أمريكا الالتينية في سبيل فلسطين، بيروت: دار الحياة، مواضع متفرقة.1950زعيتر )أكرم( ) -1

2- Glick (Edward) (1959), "Latin America and the Palestine Partition Resolution", Journal of 
Inter-American Studies, Vol. 1, no. 2, pp. 211–222. 

3- Baeza, op. cit, p. 65. 
4-  "Club Palestino", http://clubpalestino.cl 
5-  Baeza, op. cit, p. 66. 
6- "Boicot al Festival de Cine Israelí Seret en la Cineteca Nacional de La Moneda", BDS in 
Chile, 3/11/2015; http://cboicotisrael.blogspot.com 

http://cboicotisrael.blogspot.com/2015/12/boicot-al-festival-de-cine-israeli.html
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ا في فلسطين . وكذلك المشاركة في مثل هذا 1الدولي، واحترامها في جميع أنحاء العالم وخصوص 
الفضاء السياسي، كما في حالة االحتجاج على استمرار العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، أو 

" بنقل السفارة األمريكّية إلى القدس الذي Donald Trumpلد ترامب قرار الرئيس األمريكي "دونا
، وتوّضح كيفية تقديم المطالبات الجماعّية، والتعبير عنها في الممارسة 2017اتخذه في عام 

ا كيفية ربط االحتجاج من أجل فلسطين في الشوارع التشيلّية، ارتباط ا 2العملّية . كما يناقش أيض 
ود المركزّية للنضال من أجل األرض، ووجود الكينونة الفلسطينّية، في تحدّ  صارخ وثيق ا بسياسة الوج

"؛ فإنه: مع التعريف Yossi Shainلالحتالل القسري للوطن. وحسب قول "يوسي شاين 
بـالفلسطيني، ال يمكن القول بأن كل التشيليين من أصل  فلسطينيّ  ينشطون مع القضّية الفلسطينّية 

فأولئك الذين يتبّنون باستمرار موقف الشتات في كثير من األحيان، عبارة عن أقلّية  بهذه الطريقة؛ 
، غير أن هذا القول يعوزه الدقة، إذا 3صغيرة  من السّكان والتي يمكن أن تتوّسع في أوقات األزمة

 ة.ر ما تتبعنا مسيرة تطور المجتمع الفلسطيني التشيلي منذ بدايات القرن العشرين، كما سبق اإلشا

ومما سبق بيانه، يتضح لنا أن الفلسطينيين في تشيلي نجحوا في التكّيف واالندماج في 
ا ال يتجّزأ من النسيج الوطني التشيلي؛ فاّضطروا لتغيير أسمائهم  المجتمع التشيلي، وباتوا جزء 

ي المجتمع فالشخصية وأسماء عائالتهم إلى مسميات  إسبانّية، ليتمّكنوا من االندماج الكامل والسريع 
التشيلي. ومع ذلك؛ فإنهم لم يتجاهلوا أصولهم الشرقّية وبقوا على اتصال  بقضايا وطنهم األم 
)فلسطين(، ودافعوا عنها في المحافل السياسّية واالجتماعّية التشيلّية. كما ظّلت األجيال الفلسطينّية 

ّضطلعت به مؤّسسات  الجديدة في تشيلي متحدة كمجموعة  وشّجعها على ذلك، العمل الذي ا
 اجتماعيةّ  فلسطينّية قامت بإنشائها، والشعور بالتماثل والتطابق مع القضّية الفلسطينّية.

 نتائج الدراسة

 في ختام هذه الدراسة باإلمكان التوِقف عند بعض أهم محِطاتها: 

انب المهاجرين ج ا أو اقتصاديًّا منن الهجرة الفلسطينّية إلى دولة تشيلي لم تكن ترف ا اجتماعيًّ أ -
ن، حيث امتاز هؤالء بالحصافة في اختيارها كدولة هاجروا إليها، على الرغم من الفلسطينيي

                                                           
1-  Beaume, op. cit, p. 8. 
2-  Schwabe (Siri) (2017), "A Struggle for Space (Elsewhere): Marching for Gaza in Santiago 

de Chile", in Patchett (Emma), and Keenan (Sarah) (eds.), Spatial Justice and Diasporas, 
Oxford: Counter press, pp. 51-63. 

3-  Shain (Yossi) and Barth (Aharon) (2003), "Diasporas and International Relations Theory", 
International Organization, Vol. 57, no. 3, p. 452. 
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أنها لم تكن دولة ثرّية بما فيه الكفاية مع وفرة مواردها الطبيعّية من جهة، وألنهم كانوا 
عاشوا فيها في  التي يمتلكون القابلّية والقدرة على العمل في بيئة  مغايرة  للبيئة االجتماعّية

 وطنهم األم من جهة  ثانية.
أن رّواد الجالية الفلسطينّية األوائل الذين استقّروا في تشيلي، ورغم ما عانوه من متاعب  -

وتمييز  من ق بل السّكان التشيليون، خالل المرحلة األولى من اإلقامة فيها قد نجحوا في 
ت الشأن ومتعبة لكنها كانت مربحة لهم، وحّقق ترسيخ أقدامهم من جهة، والعمل في مهن  قليلة

لهم الحصول على المال الكافي لفتح محاّلت  تجارّية، استطاعوا من خاللها منافسة التّجار 
 التشيليين من جهة  أخرى.

أن بعض عائالت الجالية الفلسطينّية في تشيلي كانوا من الذكاء بمكان، بحيث تمّكنوا خالل  -
تهم في تشيلي من إنشاء إمبراطورّيات  اقتصادّية  ضخمة، كان لها سنوات  معدودة من إقام

 دوٌر بارز في نهضة االقتصاد التشيلي.
أن الجالية الفلسطينّية في تشيلي قد تمّكنت من أن يكون لها موطئ قدم راسخ في المجتمع  -

ن العشرين ر التشيلي، كما نجحت إلى حدّ  كبير بالولوج إلى الحلبة السياسّية التشيلّية في الق
قّلد منصب قد توبدايات القرن الحادي والعشرون؛ فوجدنا على سبيل المثال أحد أبناء الجالية 

نائب رئيس الجمهورّية، وتقّلد آخر منصب نائب وزير الداخلّية، وكان هنالك وزراء آخرون، 
 ونجد اليوم أحد أبناء الجالية يترّشح لمنصب رئاسة الدولة في تشيلي.

ا أن  - الفلسطينيين في تشيلي نجحوا في التكّيف واالندماج في المجتمع التشيلي، وباتوا جزء 
ال يتجّزأ من النسيج الوطني التشيلي؛ فاّضطروا لتغيير أسمائهم الشخصّية وأسماء عائالتهم 
إلى مسميات  إسبانّية، ليتمّكنوا من االندماج الكامل والسريع في المجتمع التشيلي. ومع ذلك؛ 

نهم لم يتجاهلوا أصولهم الشرقّية وبقوا على اتصال  بقضايا وطنهم األم )فلسطين(، ودافعوا فإ
عنها في المحافل السياسّية واالجتماعّية التشيلّية. كما ظّلت األجيال الفلسطينّية الجديدة في 

عّية اجتما مؤّسساتالعمل الذي اّضطلعت به  على ذلك تشيلي متحدة كمجموعة  وشّجعها
 ينّية قامت بإنشائها، والشعور بالتماثل والتطابق مع القضّية الفلسطينّية.فلسط

أن التطّور الثقافي للجالية الفلسطينّية في تشيلي قد حّقق نتائج ملموسة طيلة تواجد هذه  -
الجالية في البالد؛ فعلى مستوى الفنون كان لبعض أبنائها دوٌر في تطّور صناعة السينما، 

ّيات الرقص الشرقي. وفي مجال الصحافة، أنشأت هذه الجالية صحف أو في إنشاء أكاديم
ن في األدب الالتيني. ووجدنا دور هذه ة. كما لمعت أسماء أدباء فلسطينييومجاّلت متعّدد

 تشيلي.  يالجالية الحثيث، في عودة بروز القومّية بين فلسطيني
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ى إنشاء مدارس عربّية، إضافة  إلأن الجالية الفلسطينّية في مجال التعليم، قامت ببناء ثالث  -
أربع كنائس ومسجد واحد، كما ا ضطرَّ مسيحّيو الجالية في تشيلي لتبديل مذهبهم األرثوذكسي 

د مع التشيلي. كما ال يوجبالمذهب الكاثوليكي، لكي يتمّكنوا من االندماج الكامل بالمجت
الوطن األم،  ني فيفي مطبخ الفلسطينيين في تشيلي عن المطبخ الفلسطي اختالف كبير

 حيث يقومون بطهي بعض المأكوالت الفلسطينّية الشعبّية.
له دور في بناء المجتمعات األخرى؛ لذلك فإنه  –وال زال -أن الشعب الفلسطيني كما كان  -

يستحق بالتأكيد أن يكون له دولته الخاصة؛ فهو عنصر بناء وليس كما تصّوره الدعاية 
 فيما بينه، وال يضيف شيء للمجتمع الدولي. شعٌب متناحرٌ اإلعالمّية الصهيونّية بأنه 

 توصيات الدراسة

 وتوصي الدراسة بما يلي:

على الرغم من الجهود الحثيثة التي تقوم بها الجالية الفلسطينّية في تشيلي، في سبيل رفعة  -
 ةشأنها داخل أنسجة المجتمع التشيلي؛ فإن عليها القيام بمزيد  من الجهود لنصرة القضيّ 

 الفلسطينّية في المحافل التشيليّة كافة، وفي أروقة السياسة الدولّية.
على القيادة الفلسطينّية العمل حثيث ا على تشجيع ودعم الجالّيات الفلسطينّية في تشيلي وبقية  -

دول أمريكا الالتينّية، وذلك بهدف كسب الدعم السياسي والمعنوي لنصرة القضّية الفلسطينّية 
 ع الجغرافّية النائية.في تلك البقا

ضرورة العمل على تشكيل لوبي وازن يضم شرائح الجالية الفلسطينّية في تشيلي كافة، بهدف  -
 الضغط على صّناع القرار التخاذ ما يلزم لخدمة القضّية األم اقتصاديًّا وسياسيًّا ... إلخ.

 مراجع الدراسة
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يروت: ، بالوفد العربي إلى أمريكا الالتينية في سبيل فلسطينرحلة (، 1950زعيتر )أكرم( ) -
 دار الحياة.
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