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ــم  ــذا االس ــرة«، ه ــطني صغي  »فلس
فــي  تشــيلي  علــى  أطلــق  الــذي 
النصــف األول مــن القــرن التاســع 
ــية  ــاع السياس ــة األوض ــر، نتيج عش
عــن  الناجمــة  واالقتصاديــة 
واتباعهــا  العثمانيــة  السياســات 
للمســيحيني  اإلجبــاري  التجنيــد 
العــرب عــام 2009، والتــي حلقتهــا 
ــم  ــي ث ــداب البريطان ــات االنت سياس
النكبــة، مــا دفــع عشــرات اآلالف مــن 
ــدول  ــوء ل ــى اللج ــطينيني إل الفلس
ــيلي،  ــا تش ــة وأهمه ــركا الالتيني أمي
ألعــداد  التقديــرات  بعــض  تصــل 
اجلاليــة الفلســطينية فيهــا إلــى 

حوالــي نصــف مليــون. 

الفلسطينيون في تشيلي: بداية مبكرة وحضور مؤثر

وصــل الفلســطينيون األوائــل إلــى تشــيلي 
ــر  ــدأ بالبواخ ــت تب ــاقة، كان ــة ش ــر رحل عب
ــئ  ــى املوان ــا، إل ــاء حيف ــن مين ــوارب م والق
ــث  ــني، حي ــئ األرجنت ــم موان ــية، ث الفرنس
كانــوا يســتقلون القطــار مــن بوينــس 
ــة  ــى حاف ــدوزا عل ــة مين ــى مدين ــرس إل آي
جبــال األنديــز األرجنتينيــة، ثــم عبــر احلميــر 
والبغــال للوصــول إلــى مدينــة لــوس أنديــز 

ــيلية. التش

ــي  ــطينيني ف ــداد الفلس ــون، أع ــدر مؤرخ ق
أميــركا الالتينيــة منــذ نهايــات القــرن 
الثامــن عشــر وحتــى بدايــات القرن التاســع 
عشــر )مــا بــني 1890-1936(، مبــا يقــارب 
ــم  ــن نصفه ــر م ــل أكث ــاً، وص ــني ألف أربع

يامن نوباني*

*  صحفي وباحث فلسطيني.

)نحــو خمســة وعشــرين ألفــاً( إلــى تشــيلي. وفــي ظــل انصهــار الفلســطينيني فــي 
اجملتمــع التشــيلي، أصبــح مــن الصعــب، حصــر أعــداد اجلاليــة الفلســطينية هنــاك. 
ــي  ــي ف ــداب البريطان ــر االنت ــه، إذ أجب ــي بعــض جوانب جــاء هــذا االنصهــار قســرياً ف
قانــون ملنــع ازدواج اجلنســية، صــدر عــام 1925، الفلســطينيني الذيــن تواجــدوا خــارج 
ــا أدى لهــذا االنصهــار.  ــي عــن جنســيتهم الفلســطينية، م ــى التخل فلســطني، عل

ــرة  ــة هج ــاءت موج ــطني، ج ــه فلس ــت ل ــدوان تعرض ــرب وع ــل وح ــع كل مفص وم
إلــى أميــركا الالتينيــة، إلــى جانــب الهجــرات الســابقة لذلــك، وأهــم هــذه األحــداث 
املفصليــة كانــت نكبــة ســنة 1948 والنكســة ســنة 1967. لــم يتــرك هــؤالء املهاجرون 
ــل أخذوهــا معهــم، وعاشــوا علــى اتصــال وتفاعــل مــع كل مــا يجــري  فلســطني، ب
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فيهــا، فبرغــم غيابهــم ألكثــر مــن 130 عامــاً غــرب جبــال األنديــز، مــا زالــوا يعيشــون 
ــم،  ــماء أحفاده ــم، وأس ــم، ورياضته ــم، ومطابخه ــم، وعاداته ــي بيوته ــطني ف فلس
ــطني،  ــم لفلس ــى زياراته ــون عل ــم مواظب ــا أنه ــي، كم ــي والنقاب ــم السياس وعمله
أفــراداً ووفــوداً، ومنخرطــون فــي جميــع املناســبات الوطنيــة واألحــداث التــي تقــع فــي 

الوطــن. 

ــت  ــي، فكان ــم وجماع ــكل منتظ ــيلي، بش ــى تش ــطينية إل ــرات الفلس ــت الهج توال
ــم  ــي 1914 و1939، ث ــني عام ــة فب ــة الثاني ــا املرحل ــي 1880 و1914، أم ــني عام ــى ب األول
مرحلــة النكبــة ســنة 1948، تلتهــا النكســة ســنة 1967، إلــى جانــب هجــرات 
متفرقــة خــالل احلــرب اللبنانيــة التــي بــدأت مــن ســنة 1975، تلتهــا مرحلــة جديــدة 
بعــد تســعينيات القــرن العشــرين؛ إذ اســتقبلت اجلاليــة الفلســطينية فــي تشــيلي 
عشــرات الفلســطينيني الذيــن كانــوا عالقــني علــى احلــدود العراقيــة– الســورية بــني 

ــي 2006 و2008. عام

وفــي دراســة »دليــل اجلاليــة العربيــة فــي تشــيلي« املســحية ألحمــد حســان مطــر، 
ــة  ــي كاف ــت ف ــطينية توزع ــة فلس ــود 1224 عائل ــِجل وج ــام 1941، ُس ــادرة ع الص
أقاليــم ومناطــق تشــيلي، وتركــزت فــي العاصمــة ســانتياغو ومحيطهــا، كمــا تركــزت 
العوائــل أيضــاً فــي جنــوب البــالد. أمــا علــى مســتوى أصــول هــذه العوائــل، فجــاءت 
ــن  ــاحور، و55 م ــت س ــن بي ــم، و65 م ــت حل ــن بي ــاال، و434 م ــت ج ــن بي ــي 446 م حوال
القــدس، و35 مــن الطيبــة- رام اهلل، و9 عائــالت مــن جفنــا قــرب رام اهلل، و72 عائلــة مــن 

مناطــق فلســطينية متفرقــة1.

وكان جبــران دعيــق، مــن بيــت حلــم، أول فلســطيني وصــل إلــى هــذه البــالد، وكان ذلــك 
عــام 1880، تبعــه صالــح يوســف جاســر فــي نفــس العــام، ســكن كالهمــا فــي مدينــة 
كونسيبســيون )Concepcion( فــي املنطقــة الوســطى اجلنوبيــة، وعمــال فــي صناعــة 

حتــف األراضــي املقدســة والتجــارة بهــا2.

ومــع وصولهــم إلــى تشــيلي، عمــل آالف الفلســطينيني فــي البدايــات، باعــة متجولني، 
حملــوا األوشــحة، واجلــوارب، واملرايــا، والدبابيــس، والصابــون، واألزرار، واألقمشــة، 
ــلع  ــوا س ــود«، باع ــار »املفق ــوا بتج ــة، عرف ــع اخلفيف ــن البضائ ــا م ــاط. وغيره واألمش
التذكاريــة  والهدايــة  الزيتــون  وخشــب  والبخــور  كاملســابح  املقدســة«  »األرض 
املســيحية، التــي أحضروهــا معهــم مــن فلســطني. أمــا اليــوم، فيبــرزون فــي قطاعــات 

الفلسطينيون في تشيلي: بداية مبكرة وحضور مؤثر
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ــوجات.  ــع واملنس ــوك والتصني ــة البن ــة خاص ــة حيوي اقتصادي

يــرى نــدمي بوالصــة3 في دراســته »فلســطني غرب جبــال األنديــز« أن املهاجرين الفلســطينيني 
ــرى  ــة العثمانيــة فــي ســوريا الكب ــر مــن الدول ــا أكث ــادرة رعاي ــوا دافعــاً ملب الناجحــني مثل
ــت  ــطينياً، فبلغ ــا فلس ــتقرار. أم ــروة واالس ــعياً وراء الث ــرة4، س ــذه املغام ــرار ه ــع وتك لتتب
نســبة املهاجريــن الفلســطينيني 56 % مــن إجمالــي املهاجريــن العــرب )فلســطني، ســوريا، 
ــي  ــة ف ــرص االقتصادي ــت الف ــل، جذب ــي 1905 و1914. وباجملم ــني عام ــيلي ب ــى تش ــان( إل لبن
األميركيتــني العديــد مــن الفلســطينيني، فــي ظــل عــدم االســتقرار السياســي واالجتماعي 

واالقتصــادي فــي اإلمبراطوريــة العثمانيــة فــي تلــك الفتــرة5.

ــكان،  ــى كل م ــطينية إل ــرة الفلس ــزاً للهج ــادي حاف ــع االقتص ــام، كان الداف ــكل ع بش
ــب  ــى املقل ــة، فعل ــاة االقتصادي ــدء احلي ــة لب ــة فرص ــات األرض املقدس ــت منتج ومثل
ــرة  ــة الهج ــية، قص ــيحية األرثوذكس ــعادة، املس ــة س ــت عائل ــم، مثل ــن العال ــل م املقاب
الفلســطينية قبــل احلــرب العامليــة األولــى. إذ هاجــرت العائلــة فــي عــام 1906 مــن بيــت 
حلــم إلــى كييــف فــي أوكرانيــا، بحثــاً عــن فرصــة اقتصاديــة أفضــل، كان عبــد اهلل كبيــر 
العائلــة، يكســب رزقــه مــن بيــع املســابح والبخــور وخشــب الزيتــون. اختــارت العائلــة 
ــا  ــية، م ــيحية األرثوذكس ــا باملس ــبب ارتباطه ــى بس ــا األول ــة لهجرته ــف كمحط كيي
ضمــن ســوقاً جيــدة ملنتجاتهــم6. ال تختلــف قصــة عائلــة ســعادة هنــا، عــن حكايــات 
الفلســطينيني الذيــن قطعــوا احمليــط األطلســي بحثــاً عــن العالــم اجلديــد، وهنــا يبــرز 
الســؤال: إذا كانــت الفــرص ممكنــة فــي دول أخــرى، أكثــر قربــاً مــن فلســطني، مــا الــذي 
دفــع الفلســطينيني لالنتقــال إلــى تشــيلي؟ فكــر فــي هــذه املســألة، كمــا يذكــر فــي 
ــطيني7،  ــل فلس ــن أص ــيلي م ــو تش ــد، وه ــو داب ــوراة، إمييلي ــه للدكت ــة أطروحت مقدم
حيــث تســاءل مــا الــذي دفــع جــده األكبــر، وهــو تاجــر فلســطيني مــن قريــة بيــت جــاال 
الصغيــرة فــي فلســطني، إلــى اختيــار إيالبيــل فــي تشــيلي، كوجهــة نهائيــة للهجــرة. 
ــالل  ــفوح الت ــي س ــع ف ــن وتق ــف مواط ــي 30 أل ــم حوال ــرة تض ــل الصغي ــدة إيالبي فبل
ــة  ــيلي. الرحل ــة تش ــمال عاصم ــر ش ــد 300 كيلومت ــى بع ــز، عل ــال األندي ــة جلب الغربي

ــوم.  ــزال شــاقة حتــى الي بالســيارة مــن ســانتياغو ال ت

ــني  ــابه ب ــل، للتش ــع إليالبي ــرن التاس ــي الق ــا ف ــه هجرته ــار عائلت ــد، اختي ــزو داب يع
فلســطني واملدينــة، فــي البيئــة واملنــاخ8. فـــبمجرد وصــول العائلــة إلــى اجلانــب الغربــي 
ــاخ يشــبهان فلســطني،  ــس ومن ــان، كافأتهــم الطبيعــة بتضاري ــز بأم ــال األندي مــن جب

ــم. ــب بأعماله ــر رح ــاد مزده واقتص

الفلسطينيون في تشيلي: بداية مبكرة وحضور مؤثر



ملف العدد

 العدد 289

20
22

   
ف

ري
 خ

34

من بيت جاال إلى إيالبيل

يصــف دابــد، رحلــة أســالفه ويقــول »ذهبــت عائلتــي مــن بيــت جــاال إلــى حيفــا، ومــن 
ــر فــي فرنســا؛ ومــن لوهافــر  ــى لوهاف ــم إل ــى مرســيليا ث ــارب إل ــى مــن ق حيفــا عل
علــى مــن قــارب مــرة أخــرى إلــى بوينــس آيــرس؛ ومــن األرجنتــني علــى ظهــور احلميــر 

عبــر سلســلة جبــال األنديــز إلــى تشــيلي، ومــن ثــم إلــى إيالبيــل«. 

ــه  ــي دفعــت عائلت ــه فــي األســباب الت ــت جــاال، ليســتكمل بحث ــى بي ــد إل ذهــب داب
لالســتقرار فــي إيالبيــل، ليخلــص إلــى أن بيــت جــاال وإيالبيــل متشــابهتان فــي نــواح 
ــي،  ــع االجتماع ــادي، والوض ــع االقتص ــاخ، والوض ــا، واملن ــا، والطبوغرافي ــدة: اجلغرافي ع
إنهمــا أشــبه مبــكان واحــد، »وبالفعــل، فــإن التــالل التــي حتيــط بإيالبيــل تشــبه إلــى 
ــدل  ــتاء املعت ــرر والش ــاف املتك ــة، اجلف ــا النائي ــاال ومناطقه ــت ج ــالل بي ــد ت ــد بعي ح
ــم  ــل معظ ــاً مث ــاً، متام ــي أيض ــب اجلبل ــذا اجلي ــز ه ــاف ميي ــمس واجل ــف املش والصي
ــيلي  ــأن تش ــة ب ــعرت العائل ــار، ش ــة، باختص ــطينية الداخلي ــرى الفلس ــدات والق البل

ــا«. ــي موطنه ه

ــاهقة،  ــز الش ــال األندي ــفوح جب ــب س ــي قل ــل، ف ــة إليالبي ــة اجلغرافي ــت العزل  كان
ــاً،  ــية وازدحام ــل تنافس ــواق أق ــن أس ــون ع ــن يبحث ــل الذي ــن األوائ ــتجذب املهاجري س
متنحهــم فرصــة لبيــع ســلعهم؛ فــي وقــت كانت قــد غمــرت بوينس آيــرس وســاو باولو 
باملهاجريــن والتجــار، ومثلهــا مثــل مــدن تشــيلي الرئيســية، ســانتياغو وفالبارايســو، 
وهكــذا كانــت فــرص النجــاح واعــدة. فــي الواقــع، كمــا توضــح سيســيليا بايــزا، فــإن 
ــركا  ــة فــي أمي ــى املناطــق التجاري ــن الســوريني واللبنانيــني فــي أغن انتشــار املهاجري
الالتينيــة، وهــي ســاو باولــو وبوينــس آيــرس ومنطقــة احلــدود املكســيكية األميركيــة، 
حفــز العديــد مــن الفلســطينيني علــى االســتثمار فــي »مناطــق التنميــة االقتصاديــة 
الوســيطة مثــل تشــيلي وبيــرو وبوليفيــا وأميــركا الوســطى فــي أســواق أقــل قــدرة 
علــى املنافســة، بعبــارة أخــرى: اختــار الفلســطينيون وجهــات أقــل تطــوراً اقتصاديــاً 
لتجنــب املنافســة الشرســة احملتملــة مــع املهاجريــن العــرب )الســوريني واللبنانيــني( 

أو مواطنــي تشــيلي9.

ــال  ــر جب ــالفه عب ــول أس ــة وص ــن رحل ــم تك ــد«، ل ــف »داب ــا وص ــة، وكم ــي احلقيق ف
األنديــز فــي األرجنتــني إلــى تشــيلي ســهلة، إذ بــدأت الرحلــة مــن منــدوزا باألرجنتــني، 
فــي ســفوح جبــال األنديــز، حيــث كان علــى املغامريــن االنتظــار حتــى يســتقر الطقس 
ــام  ــة أي ــدة أربع ــن مل ــال، متحدي ــى البغ ــة عل ــوا بالرحل ــم قام ــال، ث ــور اجلب ــل عب قب
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املنحــدرات اخلطــرة وسلســلة جبــال األنديــز البــاردة للوصــول إلــى مدينــة لــوس أنديــز 
ــى  ــد إل ــكة احلدي ــط الس ــل خ ــام 1908 وص ــي ع ــط ف ــيلية. فق ــي التش ــى األراض عل
 ،Las Cuevas وفــي عــام 1912، وصــل إلــى محطــة Puente del Inca سلســلة جبــال
نــزوالً إلــى محطــة Caracoles التشــيلية. أمــا فــي الرحلــة األولــى، مــن هنــاك، واصــل 
ــيلي  ــار التش ــتقلوا القط ــث اس ــكال، حي ــى جون ــال إل ــى البغ ــم عل ــركاب رحلته ال

ــز. ــر لأندي العاب

الصحف والدوريات العربية في تشيلي

ــع  ــة تطب ــف عربي ــر صح ــن عش ــر م ــاك أكث ــت هن ــي 1912 و1930 كان ــني عام ــا ب م
وتــوزع فــي تشــيلي. ففــي عــام 1912 أســس قــس أرثوذكســي عربــي يدعــى بــول جــوري 
صحيفــة »املرشــد« وكانــت أول صحيفــة عربيــة فــي تشــيلي. مــّول الصحيفــة جــورج 
هيرمــاس، وهــو مهاجــر فلســطيني مــن بيــت حلــم، وبحســب جويفــارا وكوربينــوس 
ســعت الصحيفــة إلــى إصــدار »منشــورات عربيــة فــي البــالد إلعــالن أعمــال اجلاليــة 
ومناقشــة األحــداث واألنبــاء فــي الوطــن مــن منظــور املهاجريــن«. تلتهــا عــدة دوريــات 
عربيــة مثــل »العواطــف« و»املنيــر« عــام 1916 و»الشــبيبة« عــام 1918 و»الوطــن« عــام 
1920 وهــي أكثــر صحــف تشــيلي العربيــة اســتمرارية، إذ واظبــت علــى الصــدور عشــر 

ــذت  ــاً أخ ــت، والحق ــل داكاري ــى خلي ــطيني عيس ــر الفلس ــها املهاج ــنوات. أسس س
تنشــر باإلســبانية جاذبــة عــدداً أكبــر مــن القــراء فــي أنحــاء القــارة، كمــا تأسســت 
»الشــرق« عــام 1927. وفــي، اخلامــس مــن آب عــام 1928 نشــر محرروهــا: »أطلقنــا اســم 
ــدر  ــه: مص ــا ب ــب وافتخارن ــرقنا احلبي ــا لش ــبب احترامن ــة بس ــى الصحيف ــرق عل الش

الــروح، والتطلــع الشــعري والفلســفي واإلنســاني، ومهــد القيــم وأرض التمــدن«10. 

 هكذا تآمرت بريطانيا على الفلسطينيني املهاجرين 

ــطينيون  ــرون الفلس ــطني، كان املهاج ــى فلس ــي عل ــداب البريطان ــرة االنت ــالل فت خ
ــى  ــذا مت إحصاؤهــم عل ــة فقــط، ل املقيمــون فــي اخلــارج ميتلكــون أوراق ســفر عثماني

ــة. ــركا الالتيني ــجالت أمي ــي س ــرب« ف ــراك« أو »ع ــم »أت أنه

ــيلي.  ــي تش ــة ف ــطينية وخاص ــات الفلس ــكيل اجلالي ــي تش ــاً ف ــداب عميق ــر االنت أث
ــرو، فــي  ــي واملقيــم فــي ليمــا بالبي ــدران، الصحفــي مــن أصــل لبنان كتــب فيليــب ب
مقالــة نشــرت فــي 26 كانــون األول عــام 1925 فــي صحيفــة الوطــن بتشــيلي »انتبهوا، 
ــه الســلطات  ــد أصدرت ــون جدي واســتيقظوا أيهــا الفلســطينيون!«، مشــيراً إلــى قان
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البريطانيــة فــي أوائــل ذلــك العــام -قانــون املواطنــة واجلنســية الفلســطينية- وقــد 
ــأت  ــاه أنش ــذي مبقتض ــطني، ال ــى فلس ــي عل ــداب البريطان ــن االنت ــزء م ــم كج ُصم
ــود  ــن اليه ــية للمهاجري ــح اجلنس ــّهل من ــية س ــون جنس ــة قان ــلطات البريطاني الس
إلــى فلســطني كفلســطينيني، فيمــا رفضــت الســلطات البريطانيــة بانتظــام منــح 
اجلنســية للمتقدمــني مــن غيــر اليهــود، مــا عنــى أن الفلســطينيني الذيــن لــم يكونــوا 
يقيمــون فــي فلســطني فــي ذلــك الوقــت لــم يتــم اعتبارهــم مواطنــني قانونيــني فــي 
فلســطني، بالتالــي حــرم علــى األقــل عشــرة آالف مهاجــر فلســطيني وجردهــم مــن 

حقوقهــم باجلنســية الفلســطينية11. 

عملــت عــدة منظمــات وأنديــة رياضيــة ومجموعــات جاليــة فــي تشــيلي علــى تعزيــز 
ــادي  ــمل ن ــطينية. وتش ــة الفلس ــطني والهوي ــق بفلس ــائل تتعل ــول مس ــي ح الوع
فلســطني، وهــو مركــز واســع للجاليــة يســتضيف املناســبات الثقافيــة واحملاضــرات 
ــرة  ــرق ك ــهر ف ــد أش ــتينو، أح ــو بالس ــهير ديبورتيف ــادي الش ــا، والن ــدروس وغيره وال
ــع  ــن جتم ــزء م ــتات كج ــي الش ــطينية ف ــة الفلس ــخ اجلالي ــيلية. إن تاري ــدم التش الق
ــوم  ــمل الي ــي تش ــرى )الت ــوريا الكب ــن س ــة م ــني بالعربي ــن الناطق ــم للمهاجري أضخ
ســوريا ولبنــان واألردن وفلســطني(، وكشــتات متميــز فــي آن واحــد معــاً يلقــي الضــوء 
ــني  ــا ب ــوام م ــي أع ــطينيني ف ــن الفلس ــتات للمهاجري ــكل الش ــيرورات تش ــى س عل
احلربــني. وتقــدم الدوريــات العربيــة مــن هــذه الفتــرة اســتبصاراً ال يُقــدر بثمــن حــول 

ــيرورات12. ــذه الس ه

ــن  ــاً ع ــون مختلف ــي يك ــام 1925 ك ــطيني ع ــة الفلس ــون املواطن ــم قان ــذا صم هك
ــوريون  ــطينيني، الس ــران الفلس ــا كان جي ــة. وبينم ــي املنطق ــابهة ف ــني املش القوان
واللبنانيــون قادريــن علــى التقــدم للحصــول على اجلنســية فــي القنصليات الفرنســية 
فــي الشــتات، فــإن املرســوم الــذي أصــدره امللــك جــورج اخلامــس شــرّع منــح اجلنســية 
الفلســطينية لليهــود قبــل أي مواطنــني آخريــن، مــا اســتبعد الفلســطينيني الذيــن 
ــف  ــدأت صح ــي 1925، ب ــي، ف ــة. بالتال ــية واملواطن ــن اجلنس ــارج م ــي اخل ــون ف يعيش
ــطينيني  ــياق الفلس ــي س ــة ف ــية واملواطن ــألة اجلنس ــش مس ــة تناق ــيلي العربي تش

فحســب.

وبالعودة إلى مقال بدران، يضيف فيه:

ــن  ــه، وم ــن قوميت ــة، وم ــة البريطاني ــن احلماي ــروم م ــطيني مح ــي إن الفلس »بالتال
أمتــه أيضــاً، الفلســطينيون ممنوعــون مــن العــودة إلــى مســقط رأســهم وحيــاة بلــد 
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ــن  ــع املهاجري ــى جمي ــب عل ــر، يج ــذا اخلط ــع ه ــذر: ملن ــراً، ح ــم«. أخي ــم وأجداده آبائه
الفلســطينيني أن يرفضــوا فــي أيــة ظــروف وضــع تلــك العبــارة على جــوازات ســفرهم. 
بــدالً مــن ذلــك، يجــب أن يصــرّوا علــى أنهــم فلســطينيون، أبنــاء فلســطني، بأســالف 
ــى  ــودة إل ــق بالع ــطينيون احل ــك الفلس ــني. ميتل ــوا عثماني ــم ليس ــطينيني، وأنه فلس

أمتهــم كمواطنــني وليــس كعثمانيــني أجانــب«13.  

كثفــت النقاشــات حــول اجلنســية واملواطنــة فــي الشــتات بعــد ازديــاد رفــض طلبــات 
اجلنســية للمهاجريــن الفلســطينيني فــي األميركيتــني مــع أواخــر 1926. وفــي تشــيلي، 
خاطبــت الصحــف العربية األعضــاء الفلســطينيني للجاليــة بشــكل مباشــر أكثــر، 
تكثفــت نشــاطات اجلاليــة، فعقــدت جمعيــة الشــبيبة الفلســطينية جلســة عامــة 
ودعــت »جميــع أعضــاء اجلاليــة الفلســطينية« فــي ســانيتاغو إلــى مناقشــة أزمــة 
ــي  ــي واألخالق ــم املال ــو »الدع ــة ه ــن جلس ــدف م ــطينية، وكان اله ــة الفلس املواطن
ــة  ــة البريطاني ــرف احلكوم ــأن تعت ــب ب ــة ويرغ ــاس والوطني ــك احلم ــن ميتل ــكل مواط ل
مبواطنتــه الفلســطينية«. قبلــت اللجنــة التبرعــات مــن الفلســطينيني فــي »جميــع 
أنحــاء اجلمهوريــة«. وفــي 19 تشــرين الثانــي، نشــرت الوطــن الدعــوة التاليــة 
للمهاجريــن الفلســطينيني حاثــة إياهــم علــى التحــرك: »هــل أنتــم فلســطينيون؟ إذا 
كنتــم فلســطينيني حقيقيــني، يهمكــم رفــاه أمتكــم التــي تســتند إليهــا كرامتكــم، 
أســرعوا إذاً للتســجيل فــي جلنــة الدفــاع عــن حقــوق الفلســطينيني التــي تدافــع عــن 

أمتكــم ومواطنتكــم ضــد الغــول االســتعماري«.

العالقة مع النضال الوطني

وحــول تاريــخ الهجــرة إلــى تشــيلي، يقــول خافييــر أبــو عيــد: مــع نهايــة القــرن الثامــن 
عشــر وبدايــة القــرن التاســع عشــر، كانــت هنــاك موجــات هجــرة مــن الشــرق إلــى 
ــركا  ــى أمي ــا وروســيا إل ــركا وإســبانيا وإيطالي ــت النــاس تهاجــر مــن أمي الغــرب، كان
اجلنوبيــة. باعتقــادي أن اختيــار تشــيلي مــن قبــل الفلســطينيني، كان لعاملــني: تشــابه 

منــاخ تشــيلي مــع منــاخ فلســطني، وعــدد ســكان تشــيلي احملــدود14.

ــات  ــالل ثالثيني ــص خ ــي، وباألخ ــداب البريطان ــة االنت ــي حقب ــد: ف ــو عي ــف أب يضي
ــي  ــورة ف ــادات الث ــع قي ــيق م ــيلي بالتنس ــطينيو تش ــل فلس ــرين، عم ــرن العش الق
الداخــل، وكانــوا يقدمــون املشــورة والدعــم، خاصــة املالــي. والحقــاً، فــي الســبعينيات 
والثمانينيــات توجــه عــدد مــن أبنــاء اجلاليــة إلــى اجلزائــر وســوريا، وتدربــوا على الســالح 

ــة لفلســطني التــي فــي داخلهــم. وفــي معســكرات تلبي

الفلسطينيون في تشيلي: بداية مبكرة وحضور مؤثر



ملف العدد

 العدد 289

20
22

   
ف

ري
 خ

38

أمــا ثقافيــاً، يضيــف أبــو عيــد، كانــت تصــدر فــي الثالثينيــات فــي بيــت حلــم إحــدى 
ــة  ــل للجالي ــخها تص ــت نس ــدك، وكان ــة البن ــن عائل ــخص م ــها ش ــالت، أسس اجمل
ــي« ناطقــة  ــم العرب ــة اســمها »العال فــي تشــيلي. كمــا صــدرت فــي تشــيلي مجل
ــة والســورية،  ــني اللبناني ــة، خاصــة اجلاليت ــات العربي ــل اجلالي ــرأ مــن قب ــة، تُق بالعربي

ــطينيني15. ــؤولوها فلس وكان مس

يؤكــد أبــو عيــد أنــه، بعــد مــرور أكثــر مــن مئــة وعشــرين عامــاً علــى بدايــة هجــرة 
ــا  ــون: أن ــات اآلالف، ال يقول ــوم ملئ ــم الي ــيلي، ووصوله ــى تش ــطني إل ــن فلس اآلالف م
فلســطيني تشــيلي، إمنــا: أنــا فلســطيني. الفتــاً إلــى أن عائلتــه التــي هاجــرت بعــد 
النكبــة )1950-1951(، وبعــد أن كانــت شــخصني فقــط فــي بدايــة هجرتهــا لتشــيلي 
ــد مــن  ــدأ العدي ــى 150 شــخصاً. منــذ ســنوات ب أعــوام 1910-1912، وصلــت اليــوم إل
ــم،  ــت حل ــة بي ــة منطق ــطني خاص ــي فلس ــكنية ف ــقق س ــراء ش ــة بش ــاء اجلالي أبن

ليبقــوا علــى تواصــل مــع الوطــن األصلــي16. 

 »النادي الفلسطيني«.. دولة فلسطني في قلب تشيلي

شــكل النــادي الفلســطيني، الــذي أسســه املهاجــرون األوائــل، فــي 20 آب/ أغســطس 
1920، نــواة التجمــع الفلســطيني فــي تشــيلي، بحيــث أصبــح مركــزاً مهمــاً وحيويــاً 

فــي حيــاة معظــم أبنــاء اجلاليــة وفــي جميــع النشــاطات املرتبطــة بهــا، حيــث لــم 
يكــن مجــرد نــادٍ رياضــي، إمنــا ملتقــى اجتماعــي ومــكان لقــاء للــكل الفلســطيني.

تأســس قبــل معظــم األنديــة الرياضيــة فــي تشــيلي. وبــدأ نــادي فلســطني املشــاركة 
فــي املســابقات الرســمية التابعــة جلمعيــة الرياضــة التشــيلية فــي الســنة التاليــة 
لتأسيســه، وكان كأس الــدوري التشــيلي عــام 1955 الــذي حقــق نــادي فلســطني لقبــه 
أول إجنــاز فــي تاريــخ النــادي، ثــم تلتــه العديــد مــن اإلجنــازات أهمهــا حتقيقــه الفــوز 
بلقــب كأس الــدوري مــرة أخــرى عــام 1978، وأيضــاً الفــوز بــكأس دولــة تشــيلي مرتــني 
ــب  ــوز بلق ــام 2008، والف ــدوري ع ــي ال ــي ف ــز الثان ــه املرك ــي 1975 و1977، واحتالل عام
بطولــة كامبيوناتــوس أربــع مــرات فــي أعــوام 1955 و1957 و1972 و1977. بحســب موقــع 

»كــورة« وهــو املوقــع الرياضــي العربــي األول17.

ــة  ــي منطق ــام 1988 ف ــس ع ــه تأس ــاص ب ــتاداً خ ــطني اس ــادي فلس ــك ن ــا ميتل كم
السيســتيرنا فــي وســط العاصمــة التشــيلية ســنتياغو ويتســع إلــى اثني عشــر ألف 
ــه تشــكل العلــم  ــوان مقاعــد مدرجات متفــرج، ومــا مييــز اســتاد فلســطني هــو أن أل
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الفلســطيني الــذي اتخــذ النــادي ألوانــه شــعاراً ورمــزاً رســمياً. ومــا مييــز مشــاهدة 
جماهيــر املشــجعني علــى اســتاد نــادي فلســطني وهــي حتمــل األعــالم الفلســطينية 
ــول  ــي تق ــطينية الت ــعارات الفلس ــف بالش ــادي وتهت ــطني وتن ــم فلس ــرخ باس وتص
أبرزهــا: »احلريــة والنصــر لفلســطني« فــي مدرجــات التشــجيع وكأنهــم فــي مظاهــرة 
ــذي  ــش ال ــب واملده ــيء الغري ــو الش ــذا ه ــدم، ه ــرة الق ــاراة لك ــي مب ــية ال ف سياس
ــب  ــن املنتخ ــارك ضم ــيلي. وش ــي تش ــس ف ــطني ولي ــل فلس ــك بداخ ــعرك وكأن يش
ــو  ــع ربيرت ــم املداف ــطني أبرزه ــادي فلس ــي ن ــن العب ــد م ــطيني العدي ــي الفلس الوطن

ــد اهلل18. ــاردو عب ــا وإدغ ــون وباترســيو مهن ــو كاتل ــارة والســاحر ربيرت بش

 يصــف ناصــر الســهلي، النــادي الفلســطيني: عنــد مدخــل »النــادي الفلســطيني« 
ــل  ــطيني الراح ــم الفلس ــة للزعي ــك جداري ــانتياغو، تقابل ــيلي، س ــة تش ــي عاصم ف

ــم تشــيلي19. ــب عل ــم فلســطني بجان ــات، فــوق املدخــل يرفــرف عل ياســر عرف

ــه،  ــه ومالعب ــه وقاعات ــى مكاتبــه ومقاهي ــق املــؤدي إل ــد الطري ســتقف مندهشــاً عن
ــم  ــان عل ــة فن ــت ريش ــه خط ــى مقدمت ــرة، عل ــم طائ ــب مجس ــك ينتص ــى ميين عل

ــدة20. ــطينية عدي ــدن فلس ــماء م ــا أس ــا وأجنحته ــى جوانبه ــطني، وعل فلس

ــي  ــق دول ــى نس ــي وعل ــى احلرف ــب باملعن ــس، مالع ــرة تن ــب ك ــى، مالع ــب، مقه مكات
ــب كــرة  ــادي ألربعــة مالعــب تدري ــة.. يتســع الن ــه بطــوالت تشــيلية ودولي تقــام علي
قــدم وعــدد مــن مالعــب التنــس ومســبح أوملبــي وقاعــة تســتجيب للشــروط لكرتــي 
ــن  ــدد م ــة وع ــب لياق ــات تدري ــر وقاع ــور كبي ــع جلمه ــات تتس ــد مبدرج ــلة والي الس
املطاعــم املتخصصــة باملأكــوالت الفلســطينية القدميــة احملافظــة علــى نفســها منــذ 
ــذي يحمــل خارطــة فلســطني  ــة هجرتهــم، هــذا عــدا عــن مســبح األطفــال ال بداي

ــرة تتوســط بركــة كبيــرة21. ــة مــن قطــع صغي مكون

ــن  ــطينيون م ــا الفلس ــى أرض ابتاعه ــس عل ــذي تأس ــادي ال ــذا الن ــرة ه ــاءت فك ج
ــوت  ــض البي ــي بع ــاً ف ــي اجتماعي ــطينية تلتق ــر الفلس ــت األس ــد كان ــم، فق جيوبه
ــمالية  ــة الش ــذه الضاحي ــي ه ــة ف ــة أرض ضخم ــراء قطع ــى ش ــادروا إل ــل أن يب قب
ــع، وكل هــذه  ــر مرب ــف مت ــاً هــي 100 أل ــادي حالي للعاصمــة ســانتياغو، مســاحة الن
األبنيــة احمليطــة مــن عمــارات وأســواق لــم تكــن بعــد قــد نشــأت حــني كانــت األرض 
ــي  ــارع الرئيس ــى الش ــطينيني، فحت ــكاً للفلس ــي مل ــرن املاض ــبعينيات الق ــي س ف
ــت  ــارور )بي ــرتي ج ــق أس ــاهم تواف ــد س ــه. وق ــك ل ــو مل ــادي ه ــاذاة الن ــر مح ــذي مي ال
حلــم( وأبــو مهــر )بيــت جــاال(، مــن خــالل رجــل األعمــال كارلــوس أبــو مهــر تومــا علــى 
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شــراء األرض فــي تعميــر وإنشــاء النــادي الفلســطيني بــدل النــادي القــدمي والصغيــر 
ــراه مــن بنيــة حتتيــة  ــر التنفيــذي للنــادي »كل مــا ت فــي ســانتو دمينغــو، ويذكــر املدي
ومالعــب قــام الفلســطينيون بأنفســهم بتعميرهــا، لــم يكــن فــي هــذه األرض شــيء، 
فحتــى الشــجر نحــن مــن زرعنــاه، مبــا فيــه الزيتــون الــذي نــزرع منــذ إعــالن االســتقالل 

ــبة«22. ــام باملناس ــجرة كل ع ــي 1988 ش ــطيني ف الفلس

ــد أن  ــل، بع ــة أفض ــطينيني مكان ــن الفلس ــح املهاجري ــي من ــدم ف ــرة الق ــت ك جنح
ــة بالبريطانيــني واألملــان  ــوا يعتبــرون »مواطنــني درجــة ثانيــة« فــي تشــيلي مقارن كان

ــالد23. ــي الب ــتقراطية ف ــة األرس ــن الطبق ــرون م ــن يعتب ــيني الذي والفرنس

ــد  ــا عن ــاء له ــطينية والوف ــة الفلس ــي بالقضي ــه السياس ــادي التزام ــي الن ال يخف
ــس  ــول رئي ــة، يق ــركا الالتيني ــوم أمي ــي عم ــيلي، وف ــي تش ــطينية ف ــة الفلس اجلالي
ــدو أغــواد: »لقــد شــعرنا دائمــاً بأننــا منثــل الشــعب الفلســطيني. مــا  النــادي فيرنان
يقولــه العالــم وموقــف األمم املتحــدة وأي رأي آخــر هــو أمــر ال يعنينــا، ســنظل دائمــاً 

ــطيني«24. ــعب الفلس ــطينية والش ــل األرض الفلس منث

اقتصاد اجلالية

ســيطرت الكثيــر مــن العائــالت الفلســطينية كعائلــة هرمــاس وأبــو ســليمة وكارمي، 
ــات  ــذ ثالثيني ــيج من ــة النس ــن صناع ــى 75 % م ــزال عل ــواد ون ــلم وع ــون ومس وحزب
القــرن املاضــي. وباجملمــل، تتضــارب البيانــات حــول حجــم احلضــور الفلســطيني فــي 
ــة  ــا«؛ فــإن اجلالي ــاء الفلســطينية »وف ــة األنب االقتصــاد الفلســطيني، فحســب وكال
الفلســطينية تســيطر علــى 70 % مــن االقتصــاد فــي البــالد، فمــن ضمــن أكبر عشــرة 
بنــوك فــي تشــيلي، ســتة مملوكــة لفلســطينيني25، فيمــا تذهــب تقديــرات أخــرى إلــى 
أن الفلســطينيني مســيطرون علــى حوالــي ثلــث االقتصــاد التشــيلي، وميتلكــون ثالثــة 

بنــوك مــن أصــل 14 بنــكاً فــي تشــيلي26. 

ــت  ــد بي ــن موالي ــطيني )م ــال فلس ــل أعم ــي ورج ــارور« )1894-1954(، صناع ــوان ي »خ
حلــم( أنشــأ مصنــع نســيج فــي ســانتياغو، عــام 1936، بعدمــا كان نشــاطه منحصــراً 
فــي مدينــة البــاز فــي بوليفيــا، وفــي عــام 1948، وصــل عــدد العمــال فــي املصنــع إلــى 
ــى 60 % مــن إجمالــي إنتــاج النســيج فــي البــالد،  ــة آالف، ووصلــت مســاهمته إل ثالث
ــر فــي أميــركا اجلنوبيــة. بينمــا تشــير ســجالت االحتــاد التجــاري الســوري  وكان األكب
الفلســطيني فــي التشــيلي، إلــى تأســيس 147 مصنعــاً بأمــوال عربيــة، فــي الفتــرة 
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الواقعــة مــا بــني عــام 1933 وعــام 1937، فــي تشــيلي وحدهــا. وهــي فتــرة شــهدت حتوالً 
فــي جتــاه املســتثمرين الفلســطينيني إلــى قطــاع البنــوك، وذلــك مــع تأســيس خــوان 

يــارور البنــك االســتثماري فــي ســانتياغو عــام 1937 27.

وخــالل النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، ازداد متكـّـن الفلســطينيني فــي مختلــف 
ــة  ــن طبق ــدة ضم ــطينية عدي ــماء فلس ــرزت أس ــا ب ــرعان م ــاد، وس ــات االقتص قطاع
كبــار األثريــاء وكبــار رجــال األعمــال، منهــا اليــوم: ســلفادور ســعيد، الــذي يُعــّد واحــداً 
ــار  ــو 38 ملي ــام 2017 بنح ــي ع ــه ف ــّدرت ثروت ــارة، إذ ق ــيلي والق ــاء تش ــرى أثري ــن أث م
ــدة  ــات املتح ــل والوالي ــني والبرازي ــيلي واألرجنت ــي تش ــاريع ف ــعيد مش ــك س دوالر. ميتل
األميركيــة واملكســيك وكولومبيــا والبيــرو، وتتنــوع اســتثماراته بــني العقــارات، واملراكز 

ــة، والبنــوك، والطاقــة، والقطــاع الزراعــي والغذائــي28. التجاري

ــن  ــد م ــو واح ــد 1949(، وه ــغ( )موالي ــايه )صاي ــارو س ــاً ألف ــارزة أيض ــماء الب ــن األس وم
ــام 2018،  ــس لع ــاءات فورب ــب إحص ــة، وبحس ــارة الالتيني ــيلي والق ــاء تش ــرى أثري أث
ــف صايــغ فــي املرتبــة الرابعــة ضمــن قائمــة أغنــى األغنيــاء فــي تشــيلي، وهــو  ُصنّ
رئيــس مجموعــة »كــورب«، أحــد أكبــر التكتــالت االقتصاديــة فــي البــالد، وهــو أيضــاً 
القائــم بأعمــال الرئيــس التنفيــذي جملموعــة »كوبيســا« اإلعالميــة، وصاحــب سلســلة 
مــن الفنــادق الكبــرى فــي القــارّة، منهــا: فنــدق جرانــد حيــاة ســانتياغو، وفــور ســيزونز 
فــي بوينــس آيــرس، وفــور ســيزونز كارميلــو. ومــن بــني األســماء الشــهيرة أيضــاً: ألبرتــو 
قســيس، رجــل األعمــال الــذي يســيطر علــى نحــو 40 % مــن ســوق اللحــوم املصنعــة 

فــي تشــيلي29.

 املشاركة السياسية للجالية الفلسطينية

إلــى جانــب فعاليــة النشــاط االقتصــادي، بــدأت اجلاليــة اهتمامهــا باجلانــب السياســي 
ــل  ــن أص ــو م ــاب أول عض ــات مت انتخ ــي األربعيني ــرين، وف ــرن العش ــات الق ــي ثالثيني ف
فلســطيني فــي مجلــس الشــيوخ التشــيلي. ومــا بــني عامــي 1952 و1958، كان هنــاك 
ــران مــن أصــل فلســطيني، فــي عهــد الرئيــس كارلــوس إيبانيــز، اشــتهر رافاييــل  وزي
ــاد  ــر االقتص ــب وزي ــذاك منص ــغل آن ــذي ش ــداوي )1918-2009(، ال ــراد( الصي ــارود )ط ط
ــل  ــا وص ــية، فيم ــات الرئاس ــحه لالنتخاب ــن ترّش ــن ع ــام 1970 أعل ــي ع ــم، وف واملناج
ــي  ــيلي ف ــي التش ــة ف ــس اجلمهوري ــب رئي ــب نائ ــى منص ــهوان، إل ــكو ش فرانسيس
ــك  ــة، وهــو بذل ــر الداخلي ــب وزي ــوي نائ ــد محمــود علي ــرة )2006–2010(، كمــا تقل الفت
أول فلســطيني مســلم وصــل ملنصــب كبيــر، بينمــا كانــت وال تــزال مشــاركة 
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ــائدة،  ــي الس ــيلي ه ــي تش ــية ف ــاة السياس ــي احلي ــيحيني ف ــطينيني املس الفلس
ــطينية  ــة الفلس ــكل اجلالي ــوم تش ــاك، والي ــة هن ــن اجلالي ــكلون 90 % م ــم يش كونه
حوالــي 10 % مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ التشــيلي، و11 % مــن النــواب فــي مجلــس 
الشــعب، كمــا ينتمــي تســعة رؤســاء بلديــات و26 عضــواً فــي مجلــس املدينــة إلــى 

ــطينية30. ــالت فلس عائ

 جالية بأسماء ومؤسسات عريقة

قــدم وتطــور اجلاليــة الفلســطينية فــي تشــيلي، وســعيها إلنشــاء هويتهــا اخلاصــة 
ــي  ــهد الثقاف ــي املش ــة ف ــة وفاعل ــات عريق ــاء مؤسس ــب بن ــا، أوج ــة عليه واحملافظ
واالجتماعــي والسياســي واالقتصــادي والرياضــي، أهمهــا، إلى جانــب نادي »بالســتينو«، 
الفيدراليــة الفلســطينية، وجلنــة حــق العــودة، واللجنــة الدميقراطيــة الفلســطينية، 
ــة،  ــة العربي ــطني، واملدرس ــة فلس ــام لطلب ــاد الع ــطينية، واالحت ــرأة الفلس ــاد امل واحت

ومؤسســة بيــت حلــم 2000.

كمــا يعــود بنــاء أول كنيســة فلســطينية فــي تشــيلي إلــى عــام 1917، وهــي كنيســة 
إكلســيا أرتودوكســا ســان جــورج، فــي ســانتياغو. ويوجــد فــي تشــيلي ثــالث مــدارس 
ــي  ــطيني، ف ــل فلس ــن أص ــدرون م ــا منح ــة، مديروه ــة كامل ــة، وثانوي ــة، ابتدائي عربي
املــدن الثــالث: كونسبســيون )Concepcion(، وفينــادي املــار )Vina del Mar(، وســانتياغو 
ــطيني  ــور الفلس ــخ والفولكل ــن التاري ــات ع ــا معلوم ــى طالبه )Santiago(، إذ يتلق

والعربــي. كمــا توجــد أربــع كنائــس مســيحية عربيــة وجامــع إســالمي.

بــرزت أيضــاً أســماء فــي قطاعــات الثقافــة والرياضــة ونطاقــات عمــل اجملتمــع املدنــي، 
ــد  ــل يع ــطيني األص ــيلي، فلس ــينمائي تش ــرج س ــو مخ ــني، وه ــل ليت ــا ميغي منه
ــدي رئيســاً  ــه الرئيــس ســلفادور آلين ــة، عين ــركا الالتيني ــي أمي ــر اخملرجــني ف مــن أكب
ــون واآلداب عــام 1986م،  ــه فرنســا وســام الفن ملؤسســة الســينما التشــيلية، ومنحت
ــاهماته  ــراً ملس ــي؛ تقدي ــر الذهب ــة النس ــيك ميدالي ــه املكس ــام 2002م منحت ــي ع وف
فــي مجــال الســينما. وبعــد انتهــاء فتــرة احلكــم الديكتاتــوري لبينوشــيه عــاد إلــى 

ــا. ــه باملي تشــيلي، وتولــى منصــب عمــدة بلدت

خوســيه ظاهــر، محــاٍم اشــتهر بعملــه فــي الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان فــي تشــيلي، 
يحمــل شــهادة دكتــوراة فخريــة فــي القانــون مــن جامعــة الســيدة لويــزة، وجامعــة 
ــو  ــف، وعض ــي جني ــة ف ــني الدولي ــة احلقوقي ــي جلن ــو ف ــو عض ــورك، وه ــة نيوي مدين
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مجلــس إدارة املركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة، يديــر حاليــاً مركــز حقوق اإلنســان في 
جامعــة شــيلي. فــي عــام 1994، منحتــه اليونيســكو جائــزة التعليــم حلقــوق اإلنســان. 
ــزة الوطنيــة فــي شــيلي مــن أجــل العلــوم اإلنســانية  فــي عــام 2003، مت منحــه جائ

واالجتماعيــة؛ إلســهامه فــي حمايــة حقــوق األفــراد واألخــالق فــي السياســة.

يبــرز فــي قطــاع الرياضــة أيضــاً نيكــوالس ماســو، وهــو أفضــل العــب كــرة مضــرب في 
تشــيلي، ومــن جنــوم اللعبــة العامليــني؛ أصبــح بطــالً قوميــاً فــي تشــيلي وأحــد أبــرز 
الرياضيــني علــى اإلطــالق فــي هــذا البلــد؛ حــني قــاده عــام 2004 للفــوز بذهبيــة الفــردي 
فــي أوملبيــاد أثينــا، قبــل أن ينــال ميداليــة الزوجــي فــي نفــس البطولــة باالشــتراك مــع 

زميلــه فرنانــدو غونزاليــس.

ــام 2006،  ــادر ع ــهر« الص ــاب الش ــن »كت ــر م ــدد األخي ــل الع ــد حم ــاً، فق ــا ثقافي أم
الــذي أطلقتــه وزارة الثقافــة الفلســطينية نهايــة التســعينيات، عنــوان »مهجريــون 
ــة  ــه فــي مجل جــدد.. شــعراء فلســطينيون مــن تشــيلي«31، وســبق نشــر أجــزاء من
ــرز  ــد ألب ــذة وقصائ ــر، نب ــع الكبي ــن القط ــة( م ــي )32 صفح ــم ف ــعراء«، وض »الش
ــم:  ــطيني وه ــل فلس ــن أص ــيلي م ــي تش ــدوا ف ــن ول ــطينيني الذي ــعراء الفلس الش
محفــوظ مصيــص، وســلفادور جينينــي، وأنــدرس ســابيال، وأولغــا لــوالس، وفريــد نصار، 

ــقا. ــودور الس ــوازي، وتي ــد مت ــدي، وفري ــاس فري وماتي

قسم النقاد أولئك الشعراء إلى ثالثة أجيال:

ــاء 	  ــن األدب ــد م ــرز العدي ــث ب ــي 1890 و1904، حي ــني عام ــاء ب ــل األول ج اجلي
الذيــن شــكلوا الحقــاً جيــالً أدبيــاً متكامــالً، ســموه جيــل الـــ)20( ومــن أبرزهم 

ــي الفلســطيني موســى موســى. الروائ

ــل الـــ)42(، شــكّل 	  ــوا بجي ــني عامــي 1905 و1919، وعرف ــي جــاء ب اجليــل الثان
هــذا اجليــل ثــورة فــي احليــاة الثقافيــة واألدبيــة التشــيلية، وانقالبــاً كبيــراً في 
الشــعر علــى وجــه اخلصــوص، وأبرزهــم الشــاعر محفــوظ مصيــص، واألديــب 

الشــمولي أنــدرس ســابيال.

اجليــل الثالــث ميتــد منــذ عــام 1950، وميثلــه فريــد نصــار، وميغيــل التــني الــذي 	 
كتــب عنــه غابرييــل غارثيــا ماركيــز فــي رحلــة التــني الســرية، إلــى تشــيلي 

إبــان ديكتاتوريــة بينوتشــيه.
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