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اإلهداء..

إىل روح والدي وإىل كل من ساندني وأهلمين وأخذ بيدي وشجعين.
وإىل كل قائد أهلم شعبه وأخلص يف قيادته ....أهدي كتابي هذا.
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املقدمة
منذ س نوات والتفكري يف كيفية طرح منوذجا يقتدي به يف جممتعاتنا للهنوض هبا ،وجعلها جممتعات متطورة
ومتقدمة يف لك نوايح احلياة .فقد حاولنا يف هذا الكتاب التعرف عىل جتربة رئيسة تش ييل ميشال ابشليت
وكيف اس تطاعت انتشال بدلها من وحل الرتاجع والفقر ،اإىل أفاق الإصالح والتقدم والهنوض بدولهتا اإىل
مصاف دول اعمتدت عىل ذاهتا ،والاس تفادة من جتارب عديدة خمتلفة جلعل تش ييل دوةل مكتفية مبواردها
البرشية واملادية ،لتحولها اإىل أأيقونة يفتخر هبا شعب تش ييل.
يف هذا الكتاب وضعنا جتربة فريدة من نوعها ،حىت تكون قدوة للك طامح يف اعتالء سمل الرايدة والقيادة،
فالقيادة بدت واحضة جلية يف هجود رئيسة تش ييل "ميشال ابشليت" واليت أأحضت مثال لقائد انحج ملهم أأحبة
شعبه وذرف عليه ادلموع ،مودعا قائدا أأخذ بيده ووضعه عىل شاطئ ا ألمان ،أكم حتن عىل أأبناهئا .تكل يه
القيادة الصادقة واخمللصة ،واليت أأهلمت الكثري من شعوب أأمرياك الالتينية.
فقد ر أأينا ضورة طرح منوذج يعترب من الامنذج الناحجة يف القيادة ،واليت أأرست دعامئها من منطلق روية
هدف رساةل واحضة ،استندت اإىل استامثر املوارد املادية البرشية مع ارساء قواعد احلرية الفكرية و التعبريية
والشفافية والزناهة ،قبل لك شئ حترير الإنسان من الإنغالق واجلهل والسلطة التسلطية ،ل يتأأيت اإل من خالل
قيادة أمنت مبا س بق أأصبحت نورا يضئ طريق اجملمتع دفعه حنو التقدم و الامنء.
واكن من الضورة اظهار ادلور البارز للجاليات العربية واليت أأثرت يف هنضة تش ييل أأو بصفهتا الواحضة يف
ش ىت منايح احلياة ،سامههتا بصورة وبأأخرى بتشكيل وعي العديد من أأفراد اجملمتع التش ييل الاندماج ابملكون
الالتيين كونه املكون ا ألبرز ،ليصبح خليطا متناغام أأو متساحما هدفه الرئيس هنضة اجملمتع و مد يد العون للك من
حيتاج ملساعدة ،فالفقر املدقع والاقتصاد الضعيف اكن السمة الرئيس ية يف تش ييل ،فالصعوابت اليت واهجها
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التش يليون يه نفسها اليت واهجهتا اجلاليات العربية ،فالتحمت املكوانت يف بوتقة واحدة شلكت يف معظمها
اجملمتع التش ييل الن.
فالتش ييل منوذجا مجيال ل إالنسجام بني عروق خمتلفة ندر أأن حيدث يف العامل .لنا أأمل أأن تكون تش ييل يه
طريق هيتدي به اجملمتعات اليت عانت ويالت احلروب ا ألهلية والزناعات.
يف كتابنا هذا أأردان أأن نربز منوذجا معارصا حلمل شعب ابت حقيقة رمبا اكن المثن ابهظا من ألف الضحااي
اذلين اإىل الن مل يمت التوصل اإىل مصري معظمهم ،حفولت ادلوةل التش يلية املعتقالت السجون اإىل رمز وطين،
يزوره التش يليون والس ياح ،ليبقى حمفورا يف اذلاكرة ،وحىت تفطن هل ا ألجيال القادمة ،وليكون عربة هلم،
يتعلمون من تكل احلقبة القاس ية من حمك استبدادي عاىن منه جيل اكمل.
والامه يف رسدان لقصة رئيسة وزعمية سطرت أأروع ا ألمثةل يف جتاوز ألم املايض والولوج اإىل التسامح
والتصاحل بني خمتلف مكوانت اجملمتع التش ييل ،ألجل اإنقاذ مس تقبل وطهنا وا ألجيال الشابة القادمة ،اليت حتتاج
اإىل وطن حر يتنقس ادلميقراطية ،وليكون مواكبا لتطورات العرص املتالحقة.
لكنا أأمل أأن يكون هذا الكتاب مبثابة طريق هيتدي به من ضل طريق احلرية واحلضارة ،يس تلهم منوذجا لقائد
انحج شق دربه وسط العرثات والعقبات ،حىت يرشق نور ا ألمل والتقاول ،وبناء جممتع مرتابط متصاحل فيه مجيع
أأفراده.
لقد تأأثر العامل احلر بوداع زعمية قائدة حبق ،باكها شعهبا فيه الصغري قبل الكبري ،لفتت انظار وسائل ا إلعالم
العاملية ،حىك العامل عن عشقها ألبناء وطهنا ،مفا ا ألثر اذلي تركته رئيسة تش ييل ،سوى الإنتاج ومعل متواصل
حصد نتاجه الناس .مفن عاين ويالت و أأوجاع القيد والتسلط  ،يعرف قمية ومعىن أأن حيمكه قائد يوثر مصلحة
الخرين عىل مصلحته الشخصية.
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مفا اكن هدفنا سوى التأأكيد عىل ضورة فهم معىن أأن يعيش الفرد يف بيئة تتسم ابلس تقرار وا ألمان و
املساواه بني مجيع أأطياف اجملمتع ،و أأل تكون تكل املعاين جمرد شعارات ترفع وقت احلاجة ،أأو تلقى يف سةل
املهمالت اإذا ما دعت الضورة ذلكل  .حسبنا أأن يكون هذا الكتاب ابكورة ألعامل انفعة تنفع هبا اجملمتعات
املتطلعة اإىل قمي احلضارة والهنضة و العداةل.
لقد طغى مفهوم ا ألاننية والاس تحواذ عىل الكثريين .فهال أأفسحنا جمال ألحصاب اهلمم العالية والنوااي الطيبة
يف تبين منوذجا انسانيا راقيا تس تظل حتته النفوس املش تاقة للحرية والقلوب الالهثة حنو ا ألمل ،أأمل مس تقبل
ابمس مرشق ووعد مفعم ابلسعادة.
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الباب ا ألول
ملاذا تش ييل؟
تش ييل يه دوةل اكس تلية لتينية تقع ابخملرو اجلنويب يف أأمرياك اجلنوبية تقع يف غرب أأمرياك اجلنوبية ،ومتتد
سواحلها عىل احمليط الهادي مبساحة تقدر حبوايل  4828كيلومرتا ،حتدها بريو من الشامل وبوليفيا من الشامل
الرشيق ،وا ألرجنتني من الرشق واحمليط الهادي من الغرب وتعترب تش ييل دوةل الرشيط الساحيل :وذكل أأن
أأرضها عىل شلك مس تطيل يف غريب القارة ،وتبلغ مساحة تش ييل ( )756,626كيلومرتا مربعا ،وساكهنا يف
س نة(  1988- 1408م)  12,7مليون نسمة ،وعامصهتا سانتياجو ( القديس يعقوب) ،ومن مدهنا فلربابزيو ،و
أأنوفاجس تا و فادليفيا مكونسس يون(.)1
لقد مت غزو واس تعامر تش ييل من قبل أأس بانيا يف منتصف القرن  ،16ومت استبدال حمك الإناك يف شامل
ووسط تش ييل لكنه فشل يف قهر مابوتيش املس تقةل اليت سكنت جنوب وسط تش ييل .بعد اإعالن اس تقاللها
عن أأس بانيا يف ، 1818ظهرت تش ييل يف  1830كدوةل الاستبدادية مس تقرة نسبيا .يف القرن  19اس هتدفت
تش ييل المنو الاقتصادي وا إلقلميي الهامة .يف أأواخر  1960و أأوائل  1970شهدت البالد الاس تقطاب الس يايس
بني اليسار والميني والاضطراب الشديد توج هذا التطور مع عام  1973ابلنقالب اذلي أأطاح ابحلكومة
اليسارية سلفادور اليندي وفرضت دكتاتورية عسكرية ميينية مدة  16عاما ،واليت خلفت أأكرث من  3000ثالثة
ألف قتيل ومفقود ،قاد الانقالب أأوغوس تو بينوتش يه ويف عام ،1990انهتىى حمك بينوتش يه بعد أأن خرس
اس تفتاء يف عام  1988وخلفها ائتالف يسار الوسط اذلي حمك مدة أأربع فرتات رئاس ية حىت عام .)2(2010
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تش ييل اليوم يه واحدة من أأكرث ادلول اس تقرارا وازدهارا يف أأمرياك اجلنوبية ،وتصنيفها عامليا يف التمنية
البرشية والقدرة التنافس ية ونصيب الفرد من ادلخل ،والعوملة وحاةل السمل واحلرية الاقتصادية واخنفاض معدل
الفساد ،كام أأهنا حتتل مركزا ممتزيا يف اس تدامة ادلوةل والتطور ادلميقراطي(.)3
وبعد فاإن دوةل تش ييل يه دوةل تقع يف أأمرياك اجلنوبية ومرت بعدة فرتات شاهبا الاس تقرار أأحياان ،واحلرب
والفوىض أأحياان أأخرى ،ففي أأواسط القرن التاسع عرش شهدت تش ييل جهرات جاءت من الرشق ا ألوسط،
معظمها من بالد الشام (فلسطني ،لبنان ،سوراي ،وا ألردن) ،واكنت هذه الهجرات قد بد أأت اإابن احلمك العامثين
خاصة املس يحيني العرب.
يبلغ تعداد التش يليني من أأصول رشق أأوسطية قرابة ال  800,000خشص ،يشلكون  %5من أأجاميل تعداد
الساكن يف تش ييل جلهم تقريبا من أأصول فلسطينية حيث ،يبلغ تعدادمه قرابة ال  500,000خشص ويعود
السبب أأن معظم الهجرات انطلقت من فلسطني ولبنان اإىل أأن ساكن هذه املناطق اكنوا ا ألوفر حظا يف التعلمي،
وابلتايل الأكرث انفتاحا والأكرث قدرة عىل الاندماج مع جممتعات جديدة(.)4
الهجرات ا ألوروبية
اكن الإناك حيمكون اجلزء الشاميل من تش ييل قبل أأن يس يطر علهيا ا إلس بان يف القرن السادس عرش ،حيث
عاش ساكن مابوتيش ا ألصليون يف املناطق اجلنوبية والوسطى ،وذكل قبل أأن تصبح البالد مس تعمرة اإس بانية،
وحصلت البالد عىل اس تقاللها من أأس بانيا يف عام  1810م وبد أأ العديد من ا ألوروبيني يف هناية القرن التاسع
عرش ابلس تقرار يف تش ييل ،اك ألملان والربيطانيني والفرنس يني والإيطاليني ،كام انتقل العديد من الصينيني اإىل
تش ييل من أأجل تقدمي املساعدة يف بناء السكك احلديدية(.)5
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من هنا نتبني أأن الهجرات ا ألوروبية قدمت ابلزتامن مع الهجرات الرشق أأوسطية من بالد الشام وغريها،
حيث اكن العرب من أأوائل من إاس توطن تش ييل منذ مدة طويةل يف القرن  19وقد جسل أأول هماجر س نة
 ،1851واكن هلم دور ابرز يف تطور وتقدم تش ييل ،فعملوا مبختلف اجملالت وكام اخنرطوا يف احلياة الاجامتعية
والس ياس ية والرايضية.
ووفقا لإحصائيات منظمة الهجرة العاملية ،فاإن عدد املهاجرين العرب اإىل أأمرياك الالتينية تقدر من  25اإىل 28
مليون خشصا غالبيهتم يف الربازيل وتش ييل .و أأن أأكرث ما ميزي املهاجرين العرب اإىل أأمرياك الالتينية واذلين بدأأت
جهرهتم تتاكثف يف القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين ،حيث اكن يطلق علهيم تسمية "ترك" ،كوهنم اكنوا
حيملون اجلنس ية العامثنية أأنداك ،وحيث واهجت العديد من ا ألرس العربية من اجليل ا ألول من املهاجرين اإىل
صعوابت وفقر وعدم معرفة ابللغة يف بداية جهرهتا ،وسامهت لحقا بتأأسيس مصانع نس يج كربى يف تش ييل،
حىت أأصبحت هذه ا ألرس الن من أأثرى العائالت يف تش ييل بعد ثالثة أأجيال لها(.)6
وحتدث سفري تش ييل يف ا ألردن اإدواردو اإسكوابين اإىل أأن اجليل الثاين من املهاجرين العرب اإىل تش ييل
ابلستناد اإىل مذكرات مورخ اجلاليات العربية اذلي عقد يف سانتياغو عام ، 1962واذلي أأشار فيه اإىل اندماهجم
يف اجملمتع التش ييل واعزتازمه مبا قدمة اجليل ا ألول من املهاجرين ،مشريا اإىل أأن اجلالية العربية الأكرث يف تش ييل
مه من ذوي ا ألصول الفلسطينية وبني مدير مركز ادلراسات ادلولية واحملاض يف اجلامعة الاكثوليكية بسانتياغو،
الباحث الأاكدميي التش ييل من أأصول عربية ادلكتور خورخيه سعد ،أأكد فهيا أأن حلظة ا ألندلس أأحدث تالق
بني املكون العريب واملكون الالتيين ،حيث اختذت شالك حضاراي وإابداعيا وتفاعال مع حميطها ا ألورويب لتكون
يف حلظة من حلظاهتا ذروة الإبداع الإنساين و أأرىق مس توايت الإنسانية(.)7
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يتبني لنا كيف اس تطاعت الهجرات العربية املتالحقة اإىل أأمرياك الالتينية وخباصة دوةل تش ييل ،وقد تأأصل
وجود تكل الهجرات وقدمت اإجنازات عديدة ساعدت يف هنضة تش ييل وانفتاهحا عىل العامل بشلك أأوسع ،وكام
سامهت اخلربات العربية يف التعرف عىل الثقافات دول أأمرياك الالتينية والاطالع عىل ثقافة العرب من علوم
و أأدب وفن وشعر(.)8
فقد اندفع يف منتصف القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين مئات اللف من الش باب العريب ،وبشلك
خاص من بالد الشام (سوراي ،لبنان ،فلسطني ،ا ألردن) يقتحمون داير الغرب البعيدة ويبحثون عن العامل
اجلديد يف القارة ا ألمريكية شاملها وجنوهبا ،طلبا لس بل العيش الكرمي واجتناب حال الفقر واجلهل واملرض،
اذلي اكن خيمي عىل أأرجاء الوطن العريب ،ولقد انترش هولء املهاجرون يف أأصقاع القارة ا ألمريكية شاملها
وجنوهبا ،ويف خمتلف جزر الاكرييب والانتيل ،يبحثون عن الرزق الكرمي حاملني جبين وفري ميكهنم من العودة إاىل
أأوطاهنم ،وقد ظفروا مبا اكنوا حيلمون حيث جنح البعض وفشل البعض الخر ،وبدل أأن يعودوا إاىل وطهنم ا ألم
حتولوا حنو الاس تقرار ،والإقامة ادلامئة ومن مث التوطني ،حفملوا جنس ية أأوطاهنم اجلديدة ،ونقلوا إالهيم خصائص
أأمهتم وثقافهتا وقميها وعاداهتا وتقاليدها وتراهثا املادي والرويح(.)9
كام سامه املهاجرون العرب يف بناء الكثري من مصانع الغزل والنس يج يف العوامص الكربى مثل :سان ابولو،
وري دو دي جانريو وسان دايغو يف تش ييل ،ومعلوا يف الزراعة وإاصالح ا ألرايض وبنوا املوسسات وامجلعيات
والنوادي واملشايف اخلريية اليت مضت عيون الكتب وا ألدب والتارخي العريب ،و أأسسوا الصحف واجملالت الناطقة
ابلعربية وا ألس بانية ،وكتب فهيا خرية الشعراء وا ألدابء ،وكام أألفوا امجلعيات والنواد ا ألدبية مثل( :الندوة ا ألدبية)
يف تش ييل و أأضيف بذكل نوع جديد من أأنواع ا ألدب العريب عرف (اب ألدب املهجري) اذلي اتصف ابحلنني
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والشوق إاىل الوطن ا ألم وا ألهل وادلاير ومالعب الصىب والش باب ،وعرف عن هذا ا ألدب بتدفقه ابلشعور
الوطين والقويم وا إلنامتء ل ألمة العربية ومعاجلة القضااي املصريية ،اليت اكنت تواجه ا ألمة العربية(.)10
يقدر بعض املورخني أأن اترخي الهجرة العربية إاىل أأمرياك الالتينية يعود لعام  ،1874فقد وطهئا أأقدام ا ألخوين
(زخراي ،وهام من أأرسة واحدة من بيت حلم) الفلسطينية وتبعهام املنسنيور (ابس يل جحار) عام  1877يف
تش ييل ،ف إان عدد املهاجرين من سوراي ولبنان أأقل ،كون الهجرة إاىل هذا البدل بد أأت هبجرة الفلسطينيني وبشلك
خاص بيت حلم ،و أأول هماجر فلسطيين وصل إاىل تش ييل هو ( إالياس جربائيل دعيق) عام  1880واس تقر يف
مدينة (كنسبس يون) الساحلية ،واصطحب معه اثنني هام (يوسف جريس وصاحل يوسف جارس) وهولء
دخلوا تش ييل ومه يرتدون ثياهبم الوطنية (الطربوش – اجلاكيت  -والقنباز) وحاملا عرفت نساء تش ييل بأأهنم
قادمون من ا ألرايض املقدسة أأخذن يتربكن هبم .هذا وتقدر بعض الإحصائيات الرمسية الالتينية جحم التواجد
العريب بأأمرياك الالتينية يف الوقت احلاض بأأربعني مليون منحدر من أأصل عريب ،وهذا العدد يف املعايري
الساكنية وادلميوغرافية ادلولية (كبري جدا) ويشلك ثروة برشية كبرية اإذا ما أأحسن اس تغاللها خلدمة أأوطاهنم
اجلديدة ،و أأوطاهنم ا ألصلية(.)11
فا ألولون اذلين وصلوا هاربني إاىل تش ييل اكنوا من بدلتني هام بيت ساحور وبيت جال .واملشلكة اليت وقع
فهيا الفلسطينيون اذلين هاجروا إاىل تش ييل بتدبر وبدونه ،رمغ أأهنم جاووا جبوازات سفر تركية ،فوجدوا شيئا
من العنرصية وكثريا من اجلهل يف اس تقباهلم عىل ا ألبواب ،مل يندمج الفلسطينيون يف اجملمتع فقط ولكهنم ذابوا يف
النس يج الاجامتعي ،ورمبا اكنت احلمكة اليت متنطقوا هبا منذ البداية ا ألصلية للهجرة يه الصرب عىل الصعوابت
اليت س توهجهم يف تش ييل(.)12
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إان تش ييل يف ظروفها الاقتصادية والس ياس ية ل ختتلف عن ظروف كثري من ادلول العربية ،فهىي دوةل
اختذت خطوات جريئة للتخلص من ا ألزمات اليت اكنت تواهجها ،ومتكنت من الولوج إاىل الاس تقرار الس يايس
والاجامتعي ،كام شهد تطورا ملحوظا عىل خمتلف ا ألصعدة ،خباصة عند انهتاء فرتة حمك بينوتش يه وحتولها إاىل
دوةل دميقراطية يمت تداول السلطة فهيا .بلك سالسة وشفافية وفق انتخاابت س ياس ية ونيابية نزهية خالية من
الاخرتاقات والفوىض والقفز عن القانون فادلرس ا ألول ،اذلي تقدمه تش ييل عن ادلول النامية ،اإن التقدم
والإصالح ل حيتاج غالبا اإىل موارد اإضافية أأو خارجية ،وإان ادلول واجملمتعات تس تطيع أأن تتدبر مواردها وفرصها.
وقد حيدث العكس ،فاإن املوارد عىل وفرهتا قد ل حتقق التقدم والتمنية لك ما حنتاجه من التقدم هو ثقافة راخسة
وشامهل حلقوق الإنسان(.)13
ومن هنا تعد تش ييل من أأكرث املدن اس تقرارا يف أأمرياك اجلنوبية ،وتعد تش ييل منطقة ليست حارة ول ابردة،
اإذ ميكن أأل تسقط ا ألمطار فهيا عدة س نني ،وقد سكهنا قدميا الهنود ا ألمريكيون وقليل من ا ألس بان ،أأما الن
فسكهنا عدد متنوع من ا ألعراق ومهنم ا ألوروبيون البيض والهنود امحلر ،والعرب الفلسطينيون ،ومن أأمه ما ميزي
تش ييل ما ييل(:)14
 -1تعد تش ييل أأفضل ادلول ا ألمريكية اجلنوبية من حيث طبيعة احلياة اليت متتاز بقةل التاكليف
وفرص العمل املتاحة.
 -2الشعب التش ييل هو من أأكرث الشعوب اذلين حيبون التعرف عىل ثقافات البدلان ا ألخرى.
وليس دلهيم أأي نوع من العنرصية جتاه العرب.
 -3حتتوي تش ييل عىل الكثري من اجلاليات العربية أأكرثها الفلسطينية مث السورية مث اللبنانية ،ومن
ساكهنا حيتل الفلسطينيون نس بة  %4من مجمل ساكهنا ومعظمهم يتواجدون يف عامصة تش ييل سانتياغو
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و أأغلهبم مس يحيو املعتقد ،وتعد أأصوهلم من القدس وبيت حلم ورام هللا وحيفا ،وميلكون يف تش ييل أأمه
املوارد الاقتصادية التش يلية والبنوك واملولت ،وهلم ممثلون رمسيون يف جملس الش يوخ التش ييل
وميتلكون انداي خاصا يسمى اندي فلسطني.
 -4جواز السفر دلهيا يعترب من أأفضل جوازات السفر يف العامل ،حيث يكون متاحا اذلهاب اإىل
أأمرياك بدون تأأشرية ،كام ميكن ألي خشص مقمي يف تش ييل أأن حيصل عىل اإقامة وأأن يطلب اجلواز
اخلاص به بعد 5س نوات من وجوده يف تش ييل وإان مل يزتوج من تش يلية.
 -5اجيار العقارات رخيصة جدا وياكد يكون نصف السعر يف أأي دوةل أأخرى ،وميكن ألي اإنسان
بس يط أأن يس تغل مبلغا صغريا وحيوهل ألرابح كبرية يف تش ييل.
 -6قليةل يه عيوب تش ييل اإذ أأهنا قليةل الساكن ،وإاذا أأراد خشص العيش فهيا فسوف يعيش يف
العامصة

وبأأرىق مدن تش ييل ،ابلإضافة إاىل اجلو احلر نوعا ما يف فصل الصيف وابلرمغ من اقتصاد

تش ييل القوي إال أأهنا من البدلان ا ألقل دخال ل ألفراد.
 -7حال تش ييل كحال ادلول ا ألخرى ،مفن يرغب يف دخولها والعمل فهيا ل بد من معل تأأشرية
دخول ،وتتطلب التأأشرية بعض املستندات املهمة مثل :أأن يكون هناك جواز سفر ساري املفعول،
ويتطلب وجود صفحة فارغة فيه عىل ا ألقل ،و أأيضا وجود تذكرة عودة للبدل ا ألصيل ،و أأن يثبت أأن دليه
أأموالا اكفية حىت يقمي يف تش ييل ،و أأن يدفع املقدم عىل التأأشرية رسوم التأأشرية.
 -8س تقوم حكومة تش ييل ابدلفع ملن يتقدم للعمل لها مببلغ قد يصل إاىل  25000دولر حىت يمت
تغطية املصاريف التدريبية وتدفعها لي موظفني يعملون هبا ،تضم تش ييل لكيات هندسة ممتزية وابلتايل
فلن يكون ا ألمر صعبا أأن ختتار معل مربمج للغة اجلافا أأو يس شارب.
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 -9هولء العامل ابلعادة حيصلون عىل رواتب تقريبا ما بني  15000إاىل  30000دولر س نواي،
ويف حال قرر الشخص أأن يشرتي قطعة أأرض حىت يبين خمتربا أأو مكتبا خاصا ،فس تقوم احلكومة بدفع
ما يقارب  %40من تاكليف الرشاء وقد يصل إاىل  2مليون دولر كحد اقىص.
س نتياغو عامصة تش ييل تعد من أأكرب املدن الس ياحية ،إاذ إاهنا لقت اهامتما كبري من مدن أأمرياك اجلنوبية
خاصة ،ومدن العامل عامة ،ويه تعد هجة س ياحية ،لكتشاف لك ما هو جديد من عنارص اجلذب الس يايح من
جامل الطبيعية وامليادين الرائعة ،وا ألبراج الشاهقة واحلديثة ،فاملدينة جتمع بني الرتاث واحلداثة .تقع مدينة
س نتياغو يف منتصف أأمرياك اجلنوبية وتبعد عن احمليط الهادئ 144مك ،ويبلغ عدد ساكهنا  5.178.044حسب
احصائيات عام 2009م ،وتبلغ مساحهتا 641.4مك مربع ،يوجد فهيا جمالس ادلوةل الترشيعية ،أأما املراكز التدريبية
فتوجد يف الضوايح ،كام يوجد فهيا حوايل  25جامعة(.)15
جغرافية مدينة س نتياغو
تقع مدينة س نتياغو وسط البالد بني سلسةل جبال ا ألنديز ،واجلبال الساحلية ،جبانب هنر مابوتشو ،اذلي
يعرب املدينة من الرشق إاىل الغرب ،كام توجد املدينة وسط واد كبري حتيط به اجلبال يعرف ابمس حوض
س نتياغو ،وهو جزء من املنخفضات الوسطى ،وتتخلهل تالل فقط وترتفع املدينة 500مرت عن مس توى سطع
البحر(.)16
مناخ مدينة س نتياغو
متتاز مدينة س نتياغو مبناخ شبيه مبناخ مناطق البحر ا ألبيض املتوسط ،إاذ تصل درجة احلرارة فهيا خالل
فصل الصيف إاىل  35درجة مئوية ،وترتاوح خالل فصل الش تاء ما بني  20-8درجة مئوية ،وتتساقط علهيا
أأمطار غزيرة ،يبلغ معدلها الس نوي  282مل مرت ،كام تتساقط الثلوج عىل مقم اجلبال اليت حتيط هبا.
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اترخي مدينة س نتياغو
قام جندي اس باين يدعى بيدرو دي فاليفيا بتأأسيس املدينة يف  12فرباير عام 1541م ،واختارها بسبب
اعتدال مناخها ،ولتوفري امحلاية لها ،إاذ أأن هنر مابوتشو يشلك جزيرة يصعب الوصول إالهيا ،حفارب القبائل ا إلناك
مبساعدة قبائل الكيونتشا ومه الساكن ا ألصليون للمدينة ،وهذا ما مسح هل ببناء أأول مس تعمرة اس بانية يف
املنطقة ،تعرضت املدينة للتدمري بعد حرب التحرير اليت اس مترت من  1810إاىل  1818ولكن بعد احلرب
اختارها لتكون عامصة للبالد ،ويف أأواخر القرن التاسع عرش ،شهدت املدينة تطورا كبريا وهبذا حتولت إاىل أأمه
مركز اقتصادي يف أأمرياك اجلنوبية(.)17
فس نتياغو كعامصة تش ييل متزيت مبعامل جديدة مكنهتا من أأن تصبح واهجة حضارية وس ياحية ،جتذب إالهيا
العديد من الزوار والس ياح من خمتلف مناطق تش ييل والعامل ،حيث تزخر بشواهد اترخيية وس ياحية حتيك قصة
تأأسيس تش ييل والفرتات املهمة والصعبة من اترخيها ،وتربز أأوجه ثقافة وعادات وتقاليد الشعوب اليت
اس توطنهتا ،واحلروب اليت خاضهتا لرد املس تعمر ا ألس باين وإاعادة تشكيل نفسها من جديد ،بعد التخلص من
سطوة ادلوةل ا ألس بانية واس تزنافها لرثواهتا لفرتة من الزمن.
معامل مدينة س نتياغو
جتذب املدينة عددا كبريا من الس ياح ،لإهنا تطل عىل مناظر طبيعية خالبة ،وبسبب وجود معامل أأثرية
(:)18

وحديثة ،ومن أأمه هذه املعامل

 ا ألحياء التارخيية ومهنا ،يح لري ببلياك دينو أأوتيش ويح الربازيل ويح ابريس لندن. -برج سانتياغو الكبري ،وهو الربج ا ألعىل يف أأمرياك الالتينية.
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 املتاحف من أأشهرها متحف اكزا كولورادوا اخلاص ابلشاعر التش ييل دابلوا نريودا. املنحدرات اجلبلية املغطاة ابلثلوج جنوب املدينة. شواطئ احمليط الهادي شامل غريب تش ييل. منزته فوريس تال ،تل سانتا لوس يا ،ويح بيال فيس تا سوق ممرياكدو املصمم عىل الطراز املعامري الإجنلزيي يف القرن التاسع عرش. ساحة بالزا دي ارماس وسط املدينة.وقد اس تضافت املدينة أأحدااث عاملية كثرية من أأمهها ،هنائيات أكس العامل عام  ،1962وبطوةل كواب ا ألمريكية
عام  ،2015كام يوجد فهيا أأشهر نوادي البالد لكرة القدم مهنا اينوفيس سداد دو تش ييل.
تكل املعامل اليت اتسمت هبا مدين ساندايغو ،أأصبحت احلجر ا ألساس يف انتعاش الاقتصاد التش ييل ،حيث
ارتفع عدد السواح اذلي يزورون تكل املعامل بشلك مضطرب وملحوظ ،وانفتاح املدينة عىل العامل ابس تقبال
العديد من املناس بات الرمسية وادلولية ،ومعل رشااكت مع موسسات ورشاكت عاملية ودولية ،جعلت سان
دايغو حمط أأنظار العديد من املستمثرين ورجال ا ألعامل من وهجات عاملية عديدة لتصبح مركز جذب مايل
واقتصادي واستامثري هام.
اكنت تش ييل يف ذكل الوقت مثل غريها من دول أأمرياك الالتينية تتطلع إاىل املهاجرين لتعزيز اقتصادها ،ومع
أأن النخبة يف ذكل البدل اكنت تفضل ا ألوروبيني اذلين متنحهم احلقوق وا ألرايض ،إال أأن املهاجرين العرب وخباصة
الفلسطينيني راهنوا عىل تش ييل .ولن حيصل القادمون من الرشق ا ألوسط عىل أأي فوائد فاختاروا التجارة
وصناعة النس يج وهو اخليار اذلي أأدى إاىل ازدهار اجلالية لحقا .وبعد ذكل بد أأ املهاجرون يعملون يف صناعة
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا
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القطن واحلرير ليحل انتاهجم حمل الواردات ا ألوروبية و أأمام املنافسة الصينية يف مثانيات وتسعينيات القرن
املايض ،حتولت أأعامل اجلالية الفلسطينية إاىل القطاع املايل والعقاري والغذايئ والزراعي وا إلعالم(.)19
تعد املدينة العامصة املركز الصناعي والتجاري واملايل للبالد ،اذ يصل اسهاهما يف اجاميل الناجت احمليل إاىل
 ،%45فهىي تضم املوسسات الاقتصادية الكربى اليت جتذب الاستامثرات من أأورواب والولايت املتحدة ،وعىل
املس توى الزراعي يوجد فهيا مزارع العنب يف املزارع اجلنوبية وخاصة يف وادي ليبو ،اذلي يعد من أأمه املناطق
لإنتاج العنب يف العامل ،ابلإضافة إاىل ذكل يوجد فهيا ش بكة نقل حديثة ،تضم أأكرب مطار دويل يف البالد كام
يوجد فهيا مطار جتاري ،وش بكة لسكك احلديدية ،وطرق للس يارات ادلاخلية ،ووسائل نقل عامة متطورة
خاصة مرتو ا ألنفاق اذلي يقل مليوين خشص(.)20
يف تش ييل يس يطر حوايل  50أألف فلسطيين عىل  %70من اقتصاد تش ييل ،ويعتربون الرمق ا ألصعب.
الباب الثاين
من يه ميش يل ابشليت؟
يف هذا الباب سوف نس تعرض حياة ميش يل ابشليت ،يه رئيسة تش ييل واليت اكن لها تأأثري كبري يف ارساء
دعامئ هنضة بدلها فبالرمغ من الصعوابت اليت واهجهتا ،يف أأثناء احلمك الاستبدادي لبونتش يه ،إال أأهنا اس تطاعت
أأن تتغلب عىل الهما وتعتيل سدة احلمك ،لتنتشل تش ييل من س نوات السطوة والهمينة اليت سادت البالد،
فانغلقت عىل نفسها ومل يكد يسمع عن تش ييل كدوةل لها وجودها الس يايس والاقتصادي والاجامتعي ،متحررة
من التقوقع والهتميش ،لتعيش حاةل من الركود والرتاجع قبل ا إلطاحة حبمك بيونتيش يه.
انتخبت ميش يل ابش يليت  63عاما الس نة املاضية للمرة الثانية ،عندما أأصبحت الس ياسة الاشرتاكية أأول
امر أأة يف البدل متسك بزمام الرئاسة قبل مثاين س نوات ،شلكت رمز حتول تش ييل بعد انهتاء حمك أأوغس تو
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بينوتش يه العسكري املستبد عام  1990عندما تركت منصهبا عام  ،2010اكنت ل تزال تمتتع بشعبية تفوق
الامثنني يف املائة ،لكهنا مل تس تطع الرتحش اثنية ألن قانون الانتخاابت التش ييل مينع الرئيس من البقاء يف السلطة
لوليتني متتاليتني .ابشليت طبيبة أأطفال و أأم عزابء ،وابنة الربتو ابش ييل مارتينزي .وقد ظل وادلها وفيا
لسلفادور أأليندي الرئيس الاشرتايك اذلي قتل بعد الانقالب العسكري عام  .1972ومات ابشليت نفسه لحقا
ابلسم بعد تعذيب متكرر(.)21
خالل وليهتا ا ألوىل يف سدة الرئاسة ،جنحت ابشليت يف اإضفاء طابع دميقراطي عىل قوات البدل العسكرية
دلمع حضااي احلمك ادليكتاتوري .ويف هناية عام  ،2013انتخبت مرة اثنية لتخلف الس يايس المييين س يبستيان
بينريا .ومنذ ذكل احلني ،تراجع اجملالن الس يايس والاقتصادي عىل حد سواء يف تش ييل .رمغ ذكل تعهدت هذه
الرئيسة بتحقيق عداةل اجامتعية أأكرب يف سوف تش ييل احلرة .فقد جنحت تش ييل يف عهدها يف الانتقال من احلمك
ادليكتاتوري املستبد اإىل ادلميقراطية ،فقد قامت ابإصالحات دس تورية هامة ،بعد اجراء تغيريات جذرية ،جلعةل
صورة حقيقية عن الواقع جممتعنا ادلميقراطي(.)22
اكن حتدي ابشليت كبري يف مواهجة الرتاجع وعدم الاس تقرار اذلي ساد معظم أأرجاء تش ييل ،تعلمت الطب
يف منفاها ومتكنت من جتاوز ذكرايت الانقالب ا أللمي ،وموت وادلها واعتقالها يه و أأهما ،حيث تقرر نفهيا اإىل
اسرتاليا عام  ،1975مث أأملانيا فامي بعد(.)23
دشنت ميشال ابشليت مسارها الس يايس ابلخنرا يف الش بيبة الاشرتاكية ،وهو حزب تش ييل الاشرتايك،
وتولت ابشليت رئاسة تش ييل لفرتتني ،ا ألوىل بني عايم  2006و ،2010والثانية بني  2014و ،2018واكنت
ميشال ابشليت أأول امر أأة يف تش ييل تتوىل منصب الرئيس ،بعد أأن حصلت عىل  %62.10من ا ألصوات يف
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انتخاابت  2013مقابل  %37.80ملنافس هتا اإيفلني مايت و أأعيد انتخاهبا يف مارس  ،2014ويه أأول من يفوز
برئاسة تش ييل ملرتني يف انتخاابت تنافس ية منذ عام (.1932)24
شهدت تش ييل تطورا ل خيفى عىل أأي أأحد ،الإصالح والتقدم يف مجيع جمالت احلياة يف عهد ابشليت ،فقد
أأحدثت اإجنازات هممة أأثرت يف حياة املواطن التش ييل ،وذكل ابختاذها لسلسةل من اخلطوات اجلريئة
واملتالحقة ،حازت عىل رىض واس تحسان الشعب التش ييل ،مفن معق التجربة الصعبة واليت مرت هبا ابشليت،
مل متنعها من احداث طفرة اقتصادية واجامتعية وس ياس ية وتعلميية وغريها ،مما أأضاف نوع من المتزي والتفرد عىل
التجربة التش يلية يف التمنية يف عهد ابشليت.
حيث متزيت فرتة تولهيا رئاسة تش ييل ا ألوىل والثانية ،ارتفاع معدل المنو الاقتصادي ،وحتقيق عداةل اجامتعية،
وإاصالح الصحة والتعلمي وفرص املساواة بني خمتلف أأطياف شعهبا .كام معلت عىل توس يع املناطق احملمية يف
جزيرة اسرت ،ويبلغ مجموع التغطية للمناطق احملمية الن أأكرث من مليون كيلومرت مربع ،ويه أأكرب مساحة يف العامل.
وبغض النظر عن حامية البيئة البحري ،شهدت س ياس هتا زايدة يف انتاج الطاقة املتجددة من  %6اىل %17
من مزجي الطاقة املس تخدمة يف تش ييل يف غضون أأربع س نوات فقط(.)25
فنتيجة هجودها يف حامية البيئة ،حصلت ابشليت يف ديسمرب  2015عىل جائزة أأبطال ا ألرض ويه أأعىل
أأومسة الرشف اليت متنحها ا ألمم املتحدة ،يف جمال البيئة لذلين أأسهموا اإسهاما ابرزا يف ادلعوة محلاية البيئة ،أأو
قاموا بتنفيذ مرشوعات اكن لها دور موثر وملهم لرشاحئ ومس توايت خمتلفة من البرش .وعقب انهتاء وليهتا
ا ألوىل عينت ابشليت ،عام  ،2010أكول مديرة تنفيذية لهيئة ا ألمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة.
حيث تعقد امجلعية العامة ل ألمم املتحدة جلسة مفتوحة من املنتظر أأن يوافق فهيا ممثلو ادلول ا ألعضاء ابلزتكية عىل
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اقرتاح أأمني عام املنظمة ادلولية " أأنطونيو جوترييش" بتعيني رئيسة تش ييل السابقة ميشال ابشليت عىل ر أأس
املفوضية السامية حلقوق الإنسان خلفا ل "زيد بن رعد احلسني"(.)26
اإهنا متثل منوذجا حيتذى به يف رمس معامل حضارة حديثة ،نبعت من معق التحدي ومواهجة العقبات اليت
أأثقلت اكهل ابشليت عىل املس تحيل واخلوف من عودة حمك همين س نوات عديدة عىل البالد ،مقت فهيا
احلرايت وصودرت ا ألصوات املعربة عن مجهور الشعب ،وقضت عىل أأي متنفس يس تطيع معه الناس التعبري
ولو بيشء يسري عن أأراءمه وحاجاهتم وحقوقهم ،فمل تسمح ابشليت بأأن تكون س نوات اخلوف ،والعذاب اذلي
تعرضت هل من املطالبة وا إلرصار عىل طريق ادلميقراطية هنجا حيمك بالدها.
ففي عام  2016صدر حمك بسجن ضابطني سابقني يف القوات اجلوية عذاب وادلها حىت املوت ،وذكرت
احملمكة أأنه صدر حبق لك من :اإدجار ثيباييوس جوينس ورامون اكثرنيس حمك ابلسجن أأربع س نوات عىل خلفية
موت اجلرنال أألربتو ابشليت ،واكن ابشليت وهو جرنال ابلقوات اجلوية التش يلية ،قد تويف جراء أأزمة قلبية يف
مارس  1974بعد شهور من حبسة وتعذر يف أأعقاب انقالب نفذه أأوجس تو بينوتش يه اذلي اكن يعارضه يف
أأيلول  .1973وجتدر الإشارة اإىل أأنه مت القبض عىل ميشال ابشليت وتعذيهبا مث نفهيا ،حىت عادت اإىل تش ييل يف
عام  1979وانتخبت لتصبح أأول امر أأة تر أأس البالد لفرتتني رئاس يتني(.)27
الباب الثالث
القائد الناحج وطريق التمنية البرشية
اإن القيادة الناحجة لهىي العامل الرئييس يف بناء منظومة حضارية برشية قوية ،قادرة عىل مواهجة أأي أأزمة همام
عظم اتساعها ألهنا تنبثق من روية اثقبة قامئة عىل دعامئ متينة ،ل ميكن أأن يعرتهيا أأي خلل أأو فوىض .اإن
أأحصاب هذا النوع من القيادة يدعون اإىل اصالح دامئا ومس متر ألهجزة اجملمتعات وموسساهتا العديدة ،مفهنم ل
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يصنعون النجاح ،بل إابرادهتم اجليدة وقراراهتم اليت خترج من رمح املشاركة والتعاون بني ا ألفراد تتشلك معاملها
وتصبح واقعا ملموسا ،فالعزمية اجلادة وا إلرادة الصادقة املوهجة الرئيس لبناء أأسس التقدم واحلضارة والتطور،
وهذا اكن واحضا وجليا يف منوذج قائد انحج سار مبجمتعه حنو بر ا ألمان والإزهار.
وجبهود الرئيسة ميشال ابشليت ،س تكون تش ييل ادلوةل رمق  31يف منظمة التعاون الاقتصادي أأو اندي
ادلول املتقدمة لتكون بذكل أأول دوةل من أأمرياك اجلنوبية مضن أأعضاء املنظمة ،ويعد هذا اإشارة قوية عىل التقدم
الثابت اذلي أأحرزته تش ييل ،وابملنافسة فال توجد دوةل عربية أأو اإسالمية عضو يف هذه املنظمة (رمبا تكون
تركيا عضو فهيا) .اإن التحولت الكربى اليت جتري يف تش ييل ل تعكسها ا ألرقام فقط الكبرية يف المنو
الاقتصادي ،ولكن مورشات التمنية البرشية مثل اخنفاض نس بة الفقر من  %45اإىل  ،%14وتراجع البطاةل اإىل
أأقل من  ،%70وتعزيز موسسات ادلوةل وماكحفة الفساد ،ورمبا يكون أأمه اجناز حققته تش ييل ف الس نوات
الثالث ا ألخرية ،هو مواهجة السكن العشوايئ وا ألحياء الفقرية ببناء حوايل نصف مليون مزنل تقدهما اإىل الفقراء،
()28

كام أأن ادلميقراطية ترخست يف تش ييل ،و أأمكن اإقامة حتالفات س ياس ية ودميقراطية قامئة عىل تداول السلطة
فهيا.

ويف اجملال الاقتصادي حتولت تش ييل من دوةل مدينة اإىل دوةل دائنة ،وتمتتع اليوم بفائض يف املزيان التجاري
يزيد عىل العرشين بليون دولر (الصادرات 66:بليون دولر ،الواردات 41 :بليون دولر ،ورمبا يكون ممزيا يف
التجربة التش يلية أأن الزراعة تسامه بقدر كبري يف تقدهما الاقتصادي ،فتبلغ مسامههتا يف الناجت احمليل البالغ 230
بليوان (عدد ساكن  170مليون نسمة) أأكرث من  ،%15ويس تقطب  %14من القوى العامةل(.)29
ومن الإجنازات الاجامتعية الكربى يف تش ييل ،اإصالح الراتب التقاعد وتقدم احلكومة أأيضا للمواطنني كبار
السن مجموعة من الإعاانت املالية للحاجات ا ألساس ية يف احلياة مثل الكهرابء واملاء والرعاية الصحية ،وحتتل
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

23

القيادة الناجحة (ميشال باشليت) عندما تجتمع العاطفة مع القوة تنتج قيادة متفردة  ……….خوله كامل عبدالله الكردي /هيفاء كامل عبدالله الكردي

تش ييل املرتبة الثانية يف العامل بعد الرنوجي من قامئة مريب ومنتجي مسك السلمون ،وقد صدرت يف العام2007
من مسك السلمون ما قميته بليوان دولر ،وتستمثر أأيضا عىل نطاق واسع يف جمال الغاابت ،فتزتايد الغاابت
بنس بة  %1س نواي ،وتغطى احملميات الطبيعية  %18من مساحهتا ،وتمتثل الغاابت جزءا همام يف اقتصاد ويف
صادرات ا ألخشاب(.)30
ومبا أأن القيادة يه معلية التأأثري عىل نشاطات وسلوكيات ا ألفراد وامجلاعات لتحقيق ا ألهداف املشرتكة يف
مواقف حمددة( ،)31ذلكل جند أأن القائد اذلي يس تطيع أأن حيقق ا ألهداف املزمع الوصول اإلهيا ،يعمتد عىل قدرته
عىل توجيه التابعني اذلين يطمحون اإىل حياة أأفضل وماكسب معنوية ومادية ،فهو يطور اإماكانته اخملتلفة جلعل
ا ألهداف والغاايت املنو به حتقيقها ،حقيقية واقعة وملموسة .فكام قال انبليون بوانبرت ما قمية جيش ا ألسود
اإذا اكن قائدمه أأرنبا.
اإن التوجه اذلي قامت به ميشال ابشليت ،اكن توهجا قامئا عىل اخلربة والتجربة املس متدة من احلياة اليت
عاش هتا ،فهىي تدرك أأن القائد لن يكون قائدا مامل يشعر مبن حييطون به ،ويكن هل الوعي الاكيف لتصور المنوذج
ا ألمثل جملمتع ي نروا اإليه ا ألفراد جممتع يسوده الرتابط والاندماج بلك فئاته ،يقوده فرد أمن بفطرة حتدي املس تحيل
وجعهل ممكنا ،من معق املعاانة خيرج ا ألمل ومن مصمي الرتاجع يأأيت ا إلرصار والعزمية ،فبالرمغ من صدمة مقتل
وادلها ،مل يثهنا ذكل من مواصةل تصمميها عىل مواهجة ا ألمل واخلوف ،فتسامت عىل أأوجاعها و أأمكلت مسرية
تعلميها لتحصل عىل تقدير علمي ،يوهلها لشق طريقها والسري حنو التقدم والصمود أأمام الغنب اذلي تعرضت هل،
فالنفي مل مينعها من العودة مرة أأخرى ،للكفاح ومقارعة الظمل والاستبداد .فأأنشق من رمح العذاب واليأأس قائدا
أأهلم أأعدادا غفرية من امجلاهري.

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

24

القيادة الناجحة (ميشال باشليت) عندما تجتمع العاطفة مع القوة تنتج قيادة متفردة  ……….خوله كامل عبدالله الكردي /هيفاء كامل عبدالله الكردي

اإن ابشليت متثل الاس مترارية والتغيري املرتقب يف أن واحد ،وتأأيت الاس مترارية من كوهنا تشجع المنو
الاقتصادي واملرشوعات الصغرية وإاصالح التعلمي .وعن التغيري تقول ابشليت إان املواطنني يف تش ييل ل يريدون
فقط جممتعا انحجا ومزدهرا ،ولكن جممتع حيمي أأفراده واملر أأة يه الوحيدة القادرة عىل حتقيق اإجنازات ملموسة عىل
هذين الصعيدين ،فاملر أأة تس تطيع أأن تتعاطى مع الس ياسة بشلك خمتلف وتضفي علهيا مالمح اإنسانية و أأخالقية،
وخالل محلهتا الانتخابية حاولت ابشليت الرتكزي عىل هذا البعد الإنساين اذلي تفتقر اإليه البالد للتأأكيد أأن
شعارها ليس جمرد شعار فارغ براق لكسب املزيد من املويدين ،فزنلت اإىل الشوارع وزارت ا ألسواق وا ألحياء
الفقرية وجلست مع أأرس كثرية للتعرف عن قرب عىل مشالكهم ومطالهبم(.)32
وهذا التالمح مع الطبقات الفقرية والضعفاء واذلي إاعتربه الكثريون مركز قوة ابشليت ،تالعب علهيا اخلصوم
بوصفة نقطة ضعف ،و أأضافوا اإليه عصبية ابشليت وتوترها خالل املناظرات التلفزيونية مع منافس هيا ليوكدوا أأهنا
يف الهناية امر أأة ذات خشصية ضعيفة حتركها وتوهجها عواطفها وانفعالهتا كسائر النساء ونسوا أأو تناسوا أأن
ابشليت قد أأثبتت كفاءهتا خالل تولهيا وزارة الصحة و أأخريا وزارة ادلفاع ورمغ ابتسامهتا ادلافئة ونظرهتا احلانية،
اإل أأن ابشليت مل تكن يوما ضعيفة فقد واهجت الكثري من التحدايت وجترعت أألواان من العذاب واملأيس
الشخصية خالل فرتة ش باهبا أأثناء تويل بينوتش يه ،احلمك مثلها يف ذكل مثل القاعدة العريضة من أأبناء شعب
تش ييل اذلين مازالوا يبحثون عن طريقة للتصاحل مع تكل احلقبة املظلمة يف اترخي البالد(.)33
ميشال ابشليت امس ل يس تطيع أأن ينساه التش يليون ،يه متثل أأيقونه يقتفي أأثره العديد من حمبهيا ،كيف
ل؟ وقد احرتهما الكثريين ألهنا أثرت أأن تتحامل عىل أأوجاعها ،وتقدم ا ألمل لشعب فقده منذ مدة طويةل،
أأهدهتم أأمل احلرية عندما سلبت مهنم عقودا طويةل ،و أأمل الازدهار والتقدم للوطن ،فقد عاىن الفقر واجلهل
والهتميش ،حىت اعتقد التش يليون أأن اخلالص من الهمينة والقيود ابت حلام ل ميكن حتقيقه .فباشليت يه ا ألمل
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ابلنس بة لشعهبا ،و أأصبحت القائد اذلي طاملا متىن أأن يأأيت وحيرره من جسن الاستبداد والقمع .فقصهتا مع احلرية
اكن رابطا قواي ،حتملت يف سبيل احلصول عىل حريهتا وحرية شعهبا الكثري ،دفعت أأمثاان ابهظا لتصل اإىل ما
وصلت اإليه تش ييل من اس تقرار ومنو وتقدم ،تعالت عىل جراهحا ،فأأبقت أأحزاهنا بداخلها ،عاجلت جراحات
شعهبا ،احتضنته بلك عطف وإانسانية ،فهىي مثهل عانت من أأجل احلرية الويالت ،وجترعت أكس املرارة.
فقد اعتقل وادل ابشليت ومت تعذيبه حىت املوت ،وبعدها بأأشهر قليةل اختطفت ابشليت اليت اكنت انشطة
س ياس ية ضد حمك بينوتش يه أأثناء دراس هتا بلكية الطب يف ذكل الوقت ومعرها  23عاما ،ووادلهتا اجنيال جرياي
من مزنهلام بواسطة ضبا من البوليس الرسى ومت الزج هبام يف أأحد املعتقالت و أأذيقا صنوفا كثرية من العذاب،
وعن تكل الفرتة الرهيبة تقول لو كرس يا برتيو إاحدى زميالت ابشليت يف الزنزانة أأن الطبيبة الصغرية اكنت
تساعدهن دامئا مبهاراهتا الطبية ،عىل الرمغ من أأهنا مل تكن قد أأمكلت تعلميها بعد ،ومل تهنار ومل تستسمل أأمام
الضغو والهتديدات بقتل وادلهتا اإذ مل تتعاون مع البوليس الرسي ،وقد مت انقاذها ووادلهتا يف أخر حلظة من
الإعدام ،واستبدل ابلنفي اإىل أأملانيا الرشقية حيث أأمكلت ابشليت دراس هتا بطب ا ألطفال(.)34
وبعد عودهتا اإىل بالدها أأصبحت ابشليت من أأشد املنارصين ملبد أأ التصاحل الوطين ،حىت لقهبا البعض
بنلسون مانديال تش ييل و أأشارت اإىل أأن الكثري من عنارص احلمك العسكري السابق مه يف الهناية برش يثقل
اكهلهم الإحساس ابذلنب عام ارتكبوه يف املايض ،وقد لعبت ابشليت دورا همام يف التوصل اإىل التصاحل مع
العسكريني واذلي توج ابلإعالن التارخيي لعام  ،2003واذلي تعهد فيه اجلرنال جوان أأميليو بعدم اإقدام
العسكريني مرة اثنية عىل تقويض ادلميقراطية يف تش ييل(.)35
الإنسانية اكنت ول تزال السمة البارزة للقائد الناحج ،اذلى يتعامل مع أأقرانه بأأسلوب التفهم وا إلحساس
العميق ابملسوولية جتاه لك فرد يف جممتعه ،ينظر اإىل أأحواهلم ويتفقدمه ،ول جيعل لالنتقام طريقا هل يف داخهل،
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شعوره العميق بأأمهية كون القائد هممته الرئيس ية حتقيق الهدف املطلوب فقط ،بل قائد انساين حيمل قلبه
ومشاعره معه أأيامن توجه ،ل يزنع انسانيته أأمام أأعدائه ،فهو اإن متكن مهنم ،أأفسح طريقا للتسامح والعفو ،فقيادته
الصادقة حتول بينه وبني منطق الثأأر من منافس يه الرشسني ،فاحلمل واحلمكة هام عنوان القائد الناحج ،فهو يفكر
دوما أأن قيادته أأمعق و أأوسع من جمرد الانتقاص من شأأن معارضيه ،وإاذ لهمم رغبة منه يف رويهتم ضعفاء
يس تحقون الشفقة والصفح منه.
لقد قطعت ش ييل خطوات كبرية منذ هناية ادليكتاتورية ،ولكن الكثري من العائالت ل تعرف حىت الن
حقيقة ما حدث ألحباهئا حق حضااي الانهتااكت اجلس مية حلقوق الإنسان يف معرفة احلقيقة غري قابل للمصادرة.
جيب النظر بعناية يف أأي تدبري حممتل للعفو أأو الإفراج املبكر عن اجلناة يف ضوء قانون حقوق الإنسان .وهبذا
الشأأن قالت ابشليت اإن ضامن السمل وا ألمن هممة أأساس ية لبناء عامل حر مزدهر ،مس تنرية اإىل أأن حقوق
الإنسان يه الركزية اليت حتاف عىل الهدف ا ألسايس ل ألمم املتحدة ،مشددة عىل ضورة وضع حد للمتيزي وهتيئة
الفرص للمر أأة ،وداعية اإىل الوفاء بفريضتني :تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات .وهذا يعين،
القضاء يف لك ماكن عىل مجيع أأشاكل المتيزي ضد النساء والفتيات ،ومجيع أأشاكل العنف واملامرسات الضارة يف
الساحتني العامة واخلاصة(.)36
فباشليت ترتمج معىن القائد حبق ،واذلي ل يطمع يف منصب أأو ثروة ،يتنحى يف الوقت املناسب ليفسح
اجملال لغريه يف اس تالم همامه ،ألنه قائد حقيقي يوهجه اخالصه لوطنه ،أأمسي غاايته حتقيق ا ألمن والسالم جملمتعه،
وذلكل حيرتمه منارصيه ،ففكرة واسع حيمك عىل ا ألمور من منطلق مصلحة امجليع ،يرتفع عن صغائر ،فهو يوفق
ول يفرق وجيمع ول يشتت ،فمنوذج تش ييل هو أأصدق تعيري عام جيب أأن يكون عليه القائد اذلي حيرص عىل
تالمح شعبه ،وإان غادرمه ترك هلم اإراث عظامي من الإجنازات والصدق مع النفس واذلات.
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منعها احرتام دس تور بالدها (تش ييل) من الرتحش لرئاسة لوليتني متتاليتني رمغ شعبيهتا الكبرية ،فانقطعت
الرئيسة التش يلية السابقة ميش يل ابشليت مدة أأربع س نوات بعد انهتاء وليهتا عام  ،2010لتقوز اثنية عام
 2014يف ولية جديدة حمققة فوزا كبريا عىل منافس هتا ايزيلني ماتفي .ودخلت ابشليت التارخي أكول رئيس يف
تش ييل يتوىل احلمك مرتني منذ نصف قرن ،ودلت ابشليت عام  1952يف س نتياغو ،واكنت ا ألصغر يف الارسة،
درست ابشليت الطب ،واكنت من املتفوقني يف س تينيات القرن املايض ،ويف ظل غليان تش ييل اليت اكنت
مس تعدة ألن حتمك عىل يد اللندي ،انضمت ابشليت إاىل (منظمة الش باب الاشرتايك)( )37وانضامهما هذا مكهنا
من شق طريقها حنو رئاس هتا فامي بعد.
لقد تطلعت ابشليت ألجراء تغيريات هتدف اىل اصالح التفاوت املس متر يف تش ييل ،أككرب مصدر للنحاس
يف العامل .وقد وعدت إابجراء  50اصالحا يف أأول مئة يوم من حمكها ،ومتثلت س ياس هتا ا ألساس ية يف زايدة
ضيبة الرشاكت من  %20إاىل  %25لمتويل الإصالحات الاجامتعية اليت تتضمن انتقال تدرجييا اىل تعلمي أأعىل
جماين .ووصلت شعبية ابشليت اليت حتهبا تش يليون كثريون بسبب أأسلوهبا الودي وا ألنيق ،إاىل أأوهجا يف هناية
رئاس هتا ا ألوىل ولكن ادلس تور حيظر عىل الرئيس السعي لإعادة انتخابه ،وذلكل مل تمتكن ابشليت من خوض
انتخاابت جديدة ،وقد حققت الثناء فرتة حمكها جناحا اعامتدا عىل اقتصادها القامئ عىل السوق احلرة والمنو اذلي
حققته بفضل النحاس ،ولكن هناك دعوات مزتايدة إاىل توزيع ثروهتا وفرصها بشلك أأكرث عدل(.)38
اإن التمنية البرشية أأصبحت مهنجا ،تسعى لتحقيقه تش ييل بلك جدية ،فقد ظهرت مورشات كثرية تدل عىل
منو ملحوظ يف مورش التمنية البرشية لتش ييل ،فقد أأظهرت الإحصائيات تقدم يف نوايح عديدة ،وصار مفهوم
المنو والتطور هو الشغل الشاغل للك رئيس س يعتيل سدة احلمك ،فطريق احلضارة يأأيت من اإميان معيق بقدرات
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ا ألفراد وا ألرض ،مفن عين املس تحيل أأحداث تغيريات جريئة متهد الطريق أأمام التمنية املس هتدفة ،مفا التمنية اإل
بضع خطوات يبتدر ابلقيام هبا أأهل الإصالح والتغيري .أأهنا العصا السحرية حلضارة واعدة.
تعد تش ييل يف وقتنا احلاض واحدة من ادلول املس تقرة يف أأمرياك اجلنوبية ويه من مضن ادلول املصنفة عامليا
من حيث التمنية البرشية والقدرة التنافس ية واحلرية الاقتصادية وغريها ،والاقتصاد التش ييل ميكن وصفه بأأنه ذو
دخل مرتفع ،وتتصدر البالد مراتب متقدمة عىل مس توى ادلول ا ألمريكية الالتينية يف اكفة جمالت الاقتصاد،
اكلقدرة التنافس ية والعوملة وغريها ،حيث يعترب العرب من أأمه الرشاحئ املوثرة يف التطور والتقدم يف تش ييل،
فالفلسطينيون يف تش ييل مه درة العطاء والرمق الراحب يف التمنية ،حيث يس يطرون عىل  %70من الاقتصاد ،كام
تعترب اجلالية الفلسطينية من أأكرب اجلاليات الفلسطينية يف العامل بعد ا ألردن ومه الرشحية الأكرث تعلام يف تش ييل،
وقد قاموا بتأأسيس العديد من املراكز الثقافية اليت تعىن بتغذية روح الاعتناء ابلوطن ا ألم .ومن ذكل موسسة
بيت حلم واندي فلسطني لكرة القم اذلي يعد من أأكرب ا ألندية الرايضية يف البالد(.)39
يف تش ييل يس يطر حوايل  500أألف فلسطيين عىل  %70من اقتصاد تش ييل ويعتربون الرمق ا ألصعب يف
التمنية املس تدامة يف البالد ،اإذ يوجد أأكرب عرش بنوك يف تش ييل  6مهنا مملوكة لفلسطينيني ويتبو أأ بعضهم
مناصب كبرية ،خصوصا يف جمال التجارة اليت يس يطر علهيا الفلسطينيون ابلإضافة اإىل صناعة السجاد واملتاجرة
به ،ومن أأمه ا ألسامء الفلسطينية الفاعةل يف التمنية التش يلية:
خويس طاهر صاحب أأكرب بنك يف تش ييل.روبرتو بشارة عدوي من كبار رجال ا ألعامل.-خوس يه سعيد بندق مستمثر كبري ومن أأغنياء تش ييل.
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سلفادور سعيد رجل أأعامل تش ييل من أأصل فلسطيين تعود جذور عائلته إاىل منطقة بيت حلم ،يعد واحدامن أأثرى أأثرايء تش ييل والقارة الالتينية ،ميتكل مشاريع يف تش ييل وا ألرجنتني والربازيل والولايت املتحدة
ا ألمريكية واملكس يك وكولومبيا والبريو ،تتنوع استامثراته ما بني العقارات واملراكز التجارية والبنوك والطاقة
والقطاع الزراعي والغذايئ و أأخريا دخل الاستامثر يف جمال الرايضة عندما اشرتى اندي ابلس تينو تش ييل أأو
اندي فلسطني اذلي أأسس يف العرشينات عىل أأيدي أأبناء اجلالية الفلسطينية يف تش ييل ،واكن حال النادي قد
احندرت يف الس نوات ا ألخرية وتراجع لقةل المتويل والإهامل ،ولكن بعد أأن اشرتاه امللياردير سلفادور سعد
ألس باب وصفها بأأهنا وطنية وعاطفية حبته و أأغدق ا ألموال عىل النادي ،عاد النادي مرة أأخرى ابلتقدم واملنافسة
يف ادلوري التش ييل(.)40
الباب الرابع
التعلمي مفتاح التقدم
ابلرمغ من العرثات اليت تعرض لها التعلمي يف تش ييل نتيجة تقلبات الس ياس ية وتداعيات الاقتصادية ،اإل ما
أأخل عليه من اإصالحات عىل مدي العقود الفائتة ،قفز به اإىل ماكن متقدم حيث يأأيت مورش تمنية التعلمي للجميع
يف تش ييل ابملرتبة  49عامليا ،بواقع  %96,8وبلغت نس بة القيد الصافية يف التعلمي ا إلبتدايئ  %94,5ونس بة
القراءة دلي الكبار  ،%98,6ومورش التفاوت بني اجلنسني يف التعلمي للجميع ،%97,5ونس بة البقاء يف التعلمي
()41

حىت الصف اخلامس ا إلبتدايئ  ،%96.4كام أأنه يمتتع مبجانية التعلمي ويتسم بكفاءة نوعيتة.

اإن التعلمي يف تش ييل حيتاج اإىل اصالح ،فكثري يه العقبات اليت تواجه مسرية التعلمي ،فقد حاولت ابشليت
القيام بعدة اإصالحات غايهتا الهنوض ابلتعلمي والتقاء به ليصل اإىل مس توايت عاملية ،لكن يف ظل املنظومة
التعلميية القدمية واليت أأسست عىل مواد ادلس تور اذلي شلكه بينوتش يه ،ل تزال اإخفاقات كثرية تعاين مهنا نظام
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التعلمي التش ييل ،ول زال الطالب يوهجون نداءاهتم املس متر إلرساع احلكومة يف معلية اصالح التعلمي من
الشوائب والضعف اذلي يعرتيه مند مدة طويةل .فقد أمنت ابشليت بأأن التعلمي هو مفتاح التقدم للمجمتعات،
وإاذا اكن التعلمي يعرتيه اخللل والنقص ،فأأمل التقدم س يصبح بعيد املنال ،ذلكل حاولت ابشليت وابس مترار
التوصل اإىل تسوية تعني عىل جتاوز ما أل اإليه حال التعلمي بني ادلوةل والعاملني يف املنظومة التعلميية والرتبوية
والطالب و أأولياء ا ألمور.
تقرتن العربية يف دوةل تش ييل بأأمرياك الالتينية غالبا ابلعنرص الفلسطيين ،اذلي ل تاكد مدينه تش يلية ختلو
منه ،حىت أأن املتابعني التارخي احلديث واملعارص دلوةل تش ييل يقدرون س هنا بنحو قرنني من الزمان ،يقولون بأأن
نصفه أأسهم الفلسطينيون يف صنعه ،ويقول أأاكدمييون تش يليون من أأصول فلسطينية "اإن تعاطف التش يليني مع
القضية الفلسطينية ظاهرة غالبا دلى اجملمتع التش ييل ،و أأن السبب يف ذكل ل يعود فقط اإىل املظلومية اليت
يعيشها الفلسطينيون وحسب وإامنا أأيضا لعبتة املوسسات الس ياس ية والإعالمية وعىل ا ألخص املوسسات
التعلميية ،ول س امي العربية مهنا يف ترس يخ حب فلسطني دلى ا ألجيال التش يلية .وهكذا اس هتل موسس املدرسة
العربية يف مدينة "كونسبس يون" مبليو جيدى مسور حديثة التعريفي ابملدرسة لعدد من اعالميني اذلين يرافقون
بعض قيادات العمل الفلسطيين يف أأورواب .و أأضاف حب فلسطني يترشب التش ييل من س نواته ا ألوىل يف
املدرسة من خالل ،مناجه تعلميية تركز عىل اجلانب احلضاري والثقايف املتصل بفلسطني ،وصول اإىل تعلمي اللغة
العربية اليت تعاين من ضعف كبري يف تعلميها و أأضاف " :الكوفية الفلسطينية مثال متثل عنرصا أأساس يا يف الزي
املدريس عندان ،وقد انقش أأيضا الإطار العلمي للمدرسة من مدير وإاطارات تدريس ،و أأكد مسور " عىل أأن
املهاجرين ا ألوائل اذلين انشغلوا بداية بتأأمني تواجدمه ومل يغفلوا عن اجلانب العلمي و أأهنم أأسسوا املدارس وربوا
أأبناءمه عىل الزتود ابلعلوم ،و أأهنم متكنوا من الوصول اإىل مناصب علمية و أأاكدميية وحىت س ياس ية ممتزية يف
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تش ييل" حيث تأأسست املدرسة التش يلية العربية يف مدينة كونسبس يون جنوب تش ييل يف س بعينيات القرن
املايض وقد مكنت من ترس يغ هنجها أكحد أأمه املدارس يف املدينة(.)42
لقد اكن مليشال ابشليت دورا هاما يف نرصة القضااي العادةل ،فهىي تومن بأأن العداةل ل تعرف أأرضا أأو حبسا
أأو دينا أأو لوان ،فالعداةل مبد أأ ل حيمتل التجزئة ،ابلنس بة لها هذا أأمر ل ميكن التنازل عنه ،ألن جتربة الظمل قد
عاش هتا واكتوت بنارها .ابشليت حتمل ابحلرية والعداةل للك انسان بغض النظر عن أأي اعتبارات أأخرى ،مفواقفها
القوية ابلنس بة حلقوق الإنسان ،ملسها الكثريون ،ألهنا يه نقسها تريد حتقيق العداةل لنفسها ولوادلها من فرتة
احلمك العسكري ولضحااي ذكل احلمك.
يف عام  2008اس تقبلت تش ييل  30لجئا فلسطينيا قادمني من العراق ،ومت اس تقباهلم من قبل الرئيسة
أنذاك ميشال ابشليت يف يوم صادف ذكرى النكبة .يف املقابل ،رفضت ابشليت حضور حفل أأقامته السفارة
ا إلرسائيلية يف سانتياغو مبناس بة ذكرى قيام دوةل إارسائيل(.)43
يوجد يف تش ييل بعض أأفضل جامعات أأمرياك الالتينية ،ويوجد اثنتني مهنا يف أأفضل مخس جامعات يف
تصنيف أأفضل جامعات أأمرياك الالتينية .التعلمي العايل يف تش ييل ينافس عىل املس توى العاملي ذلكل يوجد يف
تش ييل اجلامعة يف تصنيف أأفضل اجلامعات عىل مس توى العامل لعام  .2015معظم جامعات تش ييل موجودة يف
العامصة ،ولكن من خيتار ادلراسة يف تش ييل عليه أأل يدع فرص اس تكشاف البدل حبرية تفلت من بني يديه.
اجلبال والوداين واملناطق الساحلية لكها مناظر ساحرة من ا ألنشطة املنترشة وصعود اجلبال وركوب اخليل
والزتجل والتجول يف مزارع ،نورد هنا بعض من هذه اجلامعات(:)44
تأأسست اجلامعة البابوية الاكثوليكية يف تش ييل عام 1888ويف الوقت احلايل جسل هبا أأكرث من  22أألف
طالب وطالبة .اجلامعة البابوية الاكثوليكية يه اإحدى جامعتني اببويتني وواحدة من ست جامعات اكثوليكية يف
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تش ييل ،فقدت اجلامعة البابوية الاكثوليكية يف تش ييل مركزين يف تصنيف هذا العام لتصبح الثالثة يف أأمرياك
اجلنوبية  167عىل مس توى العامل .يوجد يف اجلامعة يف تش ييل  28مادة يف تصنيف أأفضل اجلامعات حسب
املواد ويه من أأفضل  50جامعة عىل مس توى العامل يف الزراعة والغاابت والهندسة واملعامرية والفنون والتصممي،
والتعلمي والتدريب ،والقانون وادلراسات القانونية والفلسفة.
جامعة تش ييل يه أأعىل اجلامعات احلكومية يف تش ييل تقيامي ،وترتيهبا عامليا  220والرابعة يف أأمرياك الالتينية،
جامعة تش ييل يه أأقدم جامعة يف مجهورية تش يل حث أأسست عام  1843يف مدينة سانتياغو ولها مخسة
أأحرم جامعية فوق ما يزيد عن مليون و 700أألف مرت مربع .للجامعة متاحف ومسارح ومرافق رعاية حصية
ومراكز رايضية ،يوجد ما يقرب من  40أألف طالب وطالبة مسجلني يف اجلامعة ،وربعهم تقريبا من طلبة
ادلراسات العليا ،يوجد يف جامعة تش ييل  22مادة يف التصنيف العاملي ويوجد مهنم يف أأعىل 100عامليا الزراعة
والغاابت ،والهندسة املعامرية والفن والتصممي وعلوم ا ألرض والعلوم البحرية ،والتعلمي والتدريب وادلراسات
القانونية وعمل الاجامتع(.)45
يف عهد ميشال ابشليت بد أأت معلية اإصالح التعلمي ،فبالرمغ من الاحتجاجات الطالبية بسبب ارتفاع
تاكليف ادلراسة حىت وصل ا ألمر مبطالبهتا مبغادرة منصهبا ،اإل أأن ميشال حماورة جيدة ،ل تس مئ اإجياد احللول
والوسائل ،للمعضالت اليت واهجت أأثناء فرتة حمكها ،فأأجرت النقاشات واحلوارات العديدة مع املعلمني والطلبة
واملوسسات التعلميية حلل مشلكة عدم جمانية التعلمي ونوعيته ،فمت التوصل اإىل جمانية التعلمي والرشوع يف حتسني
النظام التعلميي .فالطالب التش ييل يعشق ادلراسة والوصول اإىل أأعىل درجات العمل.
اإىل جانب ذكل ل تغفل دور اجلالية العربية يف تدعمي التعلمي يف تش ييل واملسامهة يف نرش تعمل اللغة العربية،
يف مدارس عربية أأسسها التش يليون ذوي ا ألصول العربية خباصة فلسطينية ،اإضافة اإىل تقدمي مناجه دراس ية
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ترتكز عىل تدريس العلوم والتارخي واللغة العربية والتعرف عىل اترخي فلسطني ،وفتح ابب املعرفة مرشعا أأمام
الطالب ادلارسني ،لتصبح دلهيم معلومات اكفية عن كيفية تعمل أأصول اللغة العربية واملامرسة الفعلية لها ،والإملام
باكفة جوانب القضية الفلسطينية ،من زاوية حق شعب و أأرض.
الباب اخلامس
ميش يل ابشليت احلمل واملسرية ووداع الشعب
جتمهر عدد من املواطنني التش يليني ليودعوا رئيس هتم ميش يل ابشليت اثر انهتاء فرتهتا الرئاس ية ،حيث
غادرت ميش يل ابشليت ذات الشعبية الضخمة قرص الرئاسة وسط حفل هميب من مواطنهيا ملئ ابلهتافات
والورود و الباكء وا ألحضان والقبالت ،وهو أأقل ش ئي يدل عىل حب الشعب التش ييل لباشليت اليت ودعت
منصهبا بعد أأربع س نوات ،مرت فهيا التش ييل بمنو اقتصادي وتغريات كثرية يف فرتة حمك ابشليت .يف فرتة احلمك
الثانية صار الناس أأكرث معرفة حلقوقهم ،أأرادوا أأن يشاركوا يف احلياة الس ياس ية و أأن يكون هلم تأأثريودور فعال يف
بناء وطهنم ،كام أأنه ح نزوا كثريا عىل رحيل رئيس هتم اخمللصة فاكن أأبسط ما ميكن أأن يقدموه يه احتفالية حتوي
عددا كبريا من الناس للتعبري عن حهبم وتقديرمه لرئيس هتم ملا قدمته من اخالص أأمانة حب لوطهنا لشعهبا.

50

مل تتور الرئيسة التش يلية املنهتية وليهتا يف قضااي الفساد املايل والإداري عىل عكس عدد من الوساء
السابقني يف أأمرياك الالتينية ،بل خرجت من مكتهبا كرئيسة خملصة لشعهبا مبعاشها التقاعدي ورصيدها حب
51

الناس ذكراها العطرة ليس لها حساابت رسية مرسوقة.

ميش يل ابشليت تركت منصها عام  2010بعد أأن حمكت البالد ملدة رئاس ية بني  2010و  2014لتعود اإىل
املنصب يف انتخاابت  ،2013ولكهنا عندما تركت املنصب اكنت ل تزال تمتتع بشعبية تفوق الامثنني يف املئة،
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لكهنا مل تس تطع الرتحش اثنية ألن قانون الانتخاابت التش ييل مينع الرئيس من البقاء يف السلطة لوليتني
52

متتاليتني.

ابشليت طبيبة أأطفال ابنة البريتو ابش ييل مارتينزي ،وقد ظل وادلها وفيا لسلفادور اليندي الرئيس الاشرتايك
اذلي قتل بعد الانقالب العسكري عام  1972ومات ابش ييل نفسه لحقا ابلسم بعد معليات تعذيب متكررة.
عينت يف مارس أذار  2000وزيرة للصحة يف حكومة رياكردو اسكوابر وس نة  2002عينت وزيرة لدلفاع ويه
53

أأول امر أأة يف اترخي تش ييل و أأمرياك الالتينية حتتل هذا املنصب.

تركت الرئاسة وقد رفعت اقتصاد التش ييل بشلك غري مس بوق ،قلصت نس بة البطاةل من  %12اإىل %6
اهمتت يف ترممي التعلمي و الصحة قضت عىل الفساد الاداري حبكومهتا.

54

اعمتد نظاهما الاقتصادي عىل السوق احلرة المنو تسعى يف ا ألمم املتحدة لتعزيز املساواه للمر أأة معلت انئبة
ا ألمني العام ل ألمم املتحدة املسووةل عن املساواة بني اجلنسني متكني املر أأة من  14سبمترب  15- 2010مارس
2003

55

تناقلت وسائل التواصل الاجامتعي فيديو وداع رئيسة تش ييل ميشال ابشليت بعد انهتاء وليهتا الثانية ،اليت
اكنت ما بني فرتة  2018-2014فقد فازت أأيضا برئاسة امجلهورية للمرة ا ألوىل عام ، 2010-2006وبذكل تكون
ميشال أأول امراة يف أأمرياك الالتينية تتقدل هذا املنصب الرفيع ،مث بعدها تتالت أأسامء يف ا ألرجنتني الربازيل غريها
لتوكد املر أأة يف تكل القارة أأهنا جديرة بتكل املاكنة الرفيعة ،اليت حصدهتا جبدارة تكل الكفاءة ومن خالل ذكل
التارخي النضايل العصيب يف زمن ادلكتاتورايت العسكرية ،من شاهد الفيديو بمتعن لح بلك وضوح كيف
حبست ميشال دموع فرهحا ،ذلكل التوديع احلار واحلفاوة الشعبية فا ألطفال مل يامتلكوا أأنفسهم ل ألنتظار يف اخلارج
فاندفعوا ألروقة القرص الرئايس خمرتقني الربوتوكول ا ألمين العسكري ،فرئيسة من نوع ميشال ل حتتاج أأن ختاف
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من املوت أأو الاغتيال ،فزمن تش ييل اجلديد هو زمن الاحتجاج والاختالف ادلميقراطي السلمي منذ رحيل
حكومة اجوس تو بينوتش يه عام 1990

56

فأأين كسبت تكل ادلكتورة (الطبيبة) عضو اللجنة املركز للحزب الاشرتايك يف تش ييل لك هذا احلب والوفاء
يف بدلها بني شعهبا ،ل بد أأن هناك سرية حياة غنية خصبة مرت هبا ميش يل حفملت معاانهتا ومعاانة أأرسهتا
طوال تكل الس نوات املضنية ،مفا اكن مهنا اإل العمل و النشا من أأجل أأن جتد بدلها خالية من الفقر والبوس
و الاستبداد ،فعملت من أأجل ذكل احلمل دون توقف أأو يأأس.

57

يف أأول انتخاب واس تفتاء شعيب للقارة انتخبت ميش يل أكول امر أأة رئيسة يف أأمرياك الالتينية ،ترعرعت
ميش يل يف بيت معروف يف اجملمتع التش ييل ،فأأهما عاملة أاثر فامي وادلها جرنال عسكري يف القوات اجلوية
التش يلية مع القدر ا ألسود يف انقالب بيونش يه عام 1973اعتقل وادلها ومت تعذيبه ملدة شهور يف تكل احلكومة
58

الانقالبية ،و ألنه مل يتحمل املرارة و القسوة مات يف جسنه بوبة قلبية.

ونتيجة لتارخي عائلهتا الس يايس ،فقد اكن من الصعب عىل ميش يل أأن حتصل عىل وظيفة يف عهد حكومة
بينوتش يه ومع ذكل فضلت العمل يف عيادة طبية معنية مبعاجلة (حضااي التعذيب) لنتخيل مك مه زرافات تكل
العيادة وجحم حضااي انقالب بينوتش يه .بعد ازاحة ورحيل بيوتش يه أأصبحت ميش يل انشطة س ياس يا خاصة يف
اجملالت الطبية العسكرية نتيجة للمناخ اجلديد يف تش ييل وانتشار رايح ادلميقراطية يف القارة .تقدلت عام 1994
منصب مستشارة لوزير الصحة ،دون أأن ترتك الاهامتم بدراسة جمالت متعلقة ابدلراسات و الشوون العسكرية
الاسرتاتيجية يف أأاكدميية تش ييل الوطين يف واش نطن دي يس .أأصبحت عضو اللجنة املركزية للحزب الاشرتايك
عام  ،2000مث عينت بعد س نتني وزيرة للصحة واكنت يف ذكل العام أأول امراة يف بالدها تدير وزاوة ادلفاع.
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يف عام  2005اختارها احلزب جمددا لمتثهل يف الانتخاابت الرئاس ية فركزت يف برانجمها الانتخايب عىل ضورة
النظر يف احتياجات فقراء البالد ،واصالح نظام التقاعد و الارتقاء حبقوق املر أأة و ترس يخها و الاعرتاف
ودس توراي حبقوق الشعوب ا ألصلية يف تيشيل ،دون أأن هتمل أأمهية العالقة يف الس ياسة اخلارجية ابلولايت
60

املتحدة ا ألمريكية ودول أأمرياك الالتينية كبدلان راخسة فهيا قمي املس يحية الاكثوليكية.

انلت عىل  %53من ا ألصوات يف ادلورة الاوىل من حمكها ،فاكن علهيا أأن تواجه حتدايت صعبة أأثر خمالفة
حكومات عسكرية سابقة وفاسدة و استبدادية ،فقد واهجت مصاعب مع الطلبة من جراء النظام التعلميي العام
يف تش ييل ،كام مل تكن أأوضاع الطبقة العامةل السيئة مس تقرة بسبب احداث ومطالبة واضاابت عامل املنامج ،يف
ذات الوقت واهجت خملفات الرئيس السابق يف تعرث واضطراب نظام املواصالت يف البالد ،ذلا من جراء تكل
املشالك تراجعت شعبية ميش يل خاصة مع ا ألزمة العاملية لعام  ،2008ولكن ارتفاع أأسعار النحاس أأاتح لها
61

القيام ابجراءات وترشيعات لصاحل قاعدة واسعة وفرصا للعمل مفا جعلها النجمة الس ياس ية يف سامء تش ييل.

سوف أأرعامك هبذا الشعار البس يط واملوثر يف نفس الوقت ،متكنت ميش يل ابشليت طبيبة ا ألطفال من
التفوق عىل منافس هيا يف اجلوةل ا ألوىل من الانتخاابت الرئاس ية اليت أأجريت يف تش ييل ،ممهدة الطريق لقلب
املوازين لتصبح أأو س يدة تتوىل الرئاسة يف البالد كام س تصبح اثلث س يدة تنتخب رئيسة يف أأمرياك الالتينية
62
بأأمكلها ،و الوحيدة بيهنن اليت ليست أأرمةل رئيس أأو معارض سابق.
وحصول ابشليت عىل  45.9يف املائة من أأصوات الناخبني مقابل حصول منافسها الرئييس رجل ا ألعامل
احملاف س باستيان بزيا عىل  25يف املائة فقط ،يكرس الكثري من التقاليد الس ياس ية اليت طاملا كبلت تش ييل ،ذلا
من الصعب تصور صعود ابشليت اإىل مقة السلطة ،ليس فقط لكوهنا س يدة ولكن ألهنا أأم لثالثة أأطفال و ألهنا
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اشرتاكية يكفي أأن نعرف أأن عضوات جملس الش يوخ التش ييل ل يتجاوز عددهن أأصابع اليد الواحدة كام أأن
63

الطالق مل يمت اجازته كقانون سوى العام املايض فقط.
اخلامتة

وبعد فقد سقنا منوذجا قياداي أأهلم الكثريين ،وهو منوذج حري بنا أأن نس تلهم منه العرب ،ليكون شاهدا حيا
عىل قيام حضارة ممتزية ،مل تعد من ضب اخليال نشوءها يف جممتعاتنا العربية ،مفيشال ابشليت اكن إلرصارها
عىل هنضت بدلها ،وانتشالها من كبوة اخلوف واجلهل والفقر ا ألثر الكبري ،فاس تحقت قائدة انحجة ارتبط هبا
شعهبا فبادلهتم احلب ابحلب وادلموع ابدلموع.
فالقائد الناحج ل بد و أأن يرتك أأثرا معيقا يف نفوس امجلاهري ،حس به موروث أأصيل تتوارثه ا ألجيال جيال بعد
جيل ،فال غرو أأن تش ييل مصدت أأمام العواصف العاتية اليت اجتاحهتا عند خضوعها حلمك الاستبداد ،فزمن
الظالم احلاكل والرتاجع اذلي شهده اجملمتع التش ييل ،ل يمتىن أأي مواطن تش ييل الرجوع اليه ،فكأنه رجوع اىل
اخلل ،اىل زمن ا ألمل واملعاانة .فاملايس والاحزان اليت عاش هتا الارس التش يلية اليت فقدت احباهئا كبرية ،فمل
تس تطيع ابشليت تعويضهم عن المثن الباه اذلي دفعته تكل ا ألرس يف سبيل كرامة وعزة وطن ،فبالنس بة هلم
تش ييل تس تحق أأكرث من ذكل.
اإن جناح ابشليت يف حمك التش ييل ،أأيت أأيضا من رمح معاانة عاش هتا يه أأيضا ،مثلها مثل غريها من
امللكومني واملفجوعني بأأبناهئم و أأقرابهئم ،يه مل تنظر اإىل جحم التضحية اليت قدمهتا بقدر ما حتتاجه بدلها ،حىت
تهنض من جديد وتنفض عهنا غبار املايض ا أللمي ،جفدلها وتساحمها اس تطاعت تش ييل بلك أأطيافها ومعها قائدهتم
ابشليت جتاوز تكل املرحةل العصيبة من حياة وطن تأأمل كثريا ،مث قرر التوقف والبدء يف مللمة جراحة ومواهجة
الاستبداد والهمينة بلك إارصار وعزمية.
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فوضع حضارة عظمية ليست اب ألمر الصعب ،بقدر ما هو جتس يد لرتابط قائد مع شعبة يدا بيد ،لرتممي
وإاصالح أأي خلل أأو عطب أأصاب جسد اجملمتع ،فاإحساس القائد بشعبه ووطنه لأكرب معني عىل وضع روية
واقعية تدرس اكفة جوانب القرار اذلي سيتخذه للبدء يف اإرساء دعامئ التمنية والإصالح .اإنه القائد يس توعب
مجيع الراء ،يشارك مساعديه أأفاكرمه ،منفتح عىل تقبل أأي فكرة ،حىت وإان خالفت ما يومن به ،ل يوجد يف
أأجندته هتميش الخرين ،يدرك أأنه مسوول مسوولية كبرية أأمام شعبه ،يتسم ابلشفافية اب ألخذ والعطاء يف لك
أأمر من أأمور وطنه وشعبه ،شغوف يف التعرف عىل احتياجات الناس ،ل يسمح ل ألاننية واملصلحة اخلاصة جتد
لها طريقا يف س ياس ته ،هو لشعبه ووطنه يف أأخر املطاف.
رميا خيتلف البعض مع ابشليت ولكن ل خيتلف أأثنان عىل أأهنا متكنت من دفع جعةل التقدم والمنو يف وطهنا،
وفتحت أفاق احلداثة والتكنولوجيا لتدخل اإىل تش ييل من أأوسع أأبواهبا ،فهىي حازت عىل ثقة العديد من
املسوولني ادلوليني فهىي احتلت منصب هام يف ا ألمم املتحدة ،وتنتظر منصب أخر يف جملس حقوق الإنسان،
ألهنا حصلت عىل احرتام امجليع يف العامل ،فاإجنازاهتا يف جمال احلرية واحرتام حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية
وماكحفة الفساد وترس يخ مبد أأ تداول السلطة السلمي ،وحماربة الفقر واجلهل والعنف ،فاس تحقت لك الاحرتام
والتقدير ،فالعامل بأأرسه ر أأى دموع ابشليت تبيك مودعه شعهبا ،اذلى ابدلها احلب وادلموع.
قياسا عىل ذكل ،ل بد للمجمتعات البرشية من قيادة تنظم شووهنا وتقمي العدل بيهنا حىت لقد أأمر النيب صىل
هللا عليه وسمل بتعيني القائد يف أأقل اجملمتعات البرشية حني قال عليه الصالة والسالم " اإذا خرج ثالثة يف سفر
فليأأمروا أأحدمه ".رواه أأبو داوود قال اخلطايب :اإمنا أأمر بذكل ليكون أأمرمه مجيعا ول يتفرق بيهنم الر أأي ،ل يقع
بيهنم الاختالف و ألمهية القيادة تمكن يف أأهنا البوتقة اليت تنصهر داخلها اكفة املفاهمي والإسرتاتيجيات
والس ياسات ،ويه حلقة الوصول بني القائد وشعبة يف خططه وتصوراته املس تقبلية ،فال بد للمجمتعات عىل
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اختالفها من قيادة توهجها ،وتتوىل التنظمي والتنس يق بني مجيع فئات اجملمتع ومناشطة ،وهذه القيادة تصنع اجملمتع
ويوهجها وتضفي عليه طابعها املمزي ،اإن خريا خفري وإان رشا فرش .فلن تقوم للمجمتعات البرشية قامئة ول تنظمي من
غري قيادة حكمية تسعى يف مصاحل اتبعهيا جلبا للخري واملاكرم وفعا للرش والرذائل من غري استنفار أأو ظمل أأو
اإهامل(.)46
وبعد ماذا نريد أكمة عربية...
اإن القيادة الناحجة متثل جحر الزاوية يف جناح أأي معلية اإدارية والتأأثري الإجيايب عىل امجلاعة وفق أأهداف قد مت
ذكرها مس بقا ،وبقراءة رسيعة للتارخي ،فلقد اكنت اسهامات العديد من القادة والزعامء أاثرا طيبة لزال يذكرمه هبا
التارخي عىل مر العصور ،فقد رمسوا مبواقفهم العديدة صورة القائد احملنك ،اذلي فهم جامعته وظروف متاسكها
وعوامل حفزها ودفعها حنو ا ألهداف احمللية .وتقدل زمام القيادة ل يعد رشفا بل هو مسوولية ،وينبغي عىل القائد
يف هذه احلاةل أأن يأأخذ ا ألمر مبحمل اجلد والاعداد ،والهتيئة النفس ية واجلسمية والعقلية للقيام بدور كام جيب،
فها هو اخلليفة معر ابن عبد العزيز يتناول املسأأةل من تكل الزاوية بقوهل " :أأل اإين لست خبريمك غري أأن هللا جعلين
أأثقلمك محال(.)47
اإن ما يبدو من خضامة املسوولية وسعة املهمة ل يلبث أأن تتاليش عندما تتضح أأماممك الغاية ،وعندئذ ل
يبقى عليمك اإل أأن تضعوا هذه الغاية أأمام أأعينمك ،و أأن تعملوا عىل بلوغها مبا دليمك من وسائل واماكنيات(.)48
فالقيادة مسوولية عظمية ل يطيقها إال أأحصاب اهلمم العالية يه ليست ثروة ول نزهه ،إاهنا شاقه صعبه حتملها
وحيملها أأشخاص أأخذوا عىل عاتقهم ادلفاع واذلود عن القمي وا ألخالق واملثل ،أأن لنا فهيم ألسوة حس نة ،وللك
قائد محل عىل ظهره مسوولية احلمك والإدارة ،فعندها عىل شأأن ا ألمة وارتفع ،فال بد أأن يكون من وراهئا قائد
انحج أثر أأن حيتضن عبء املنصب والسلطة اليت اطلع علهيا فهو زاهد فهيا ،يمتىن أأن يراتح من ثقل امحلل اذلى
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محهل ،لكن ما جيربه عىل ذكل ،من منطلق اخلوف عىل ا ألرض والبرش ،تكل يه قوة القيادة واخالقياهتا ،فالقائد
لن يكون قائد إال بأأخالقه ودئف قلبه وعدالته.
إان القادة والزعامء يدخلون التارخي ،بأأعامهلم اليت تغري اترخي أأمهتم ،ل ابلس نوات اليت عاشوها بل اب ألعامل
القمية واملوثرة يف حياة الناس ،فالقيادة احلقة ماكنة سامية ل ينالها إال ا ألفذاذ من القادة ،واجلهابذة من أأمئة العمل
والعباقرة من الكتاب والشعراء ،يف حني قىض بعضهم من أأش باه القادة اذلين عاشوا عرشات الس نني ،دون أأن
يلتفت اإلهيم التارخي ،ألن س نوات حمكهم اكنت فارغا يف اترخي أأمهتم ،فلن يستشعر الناس حتول يف حياهتم ،ول
هنوضا يف دولهتم ،ول حتس نا يف معيش هتم ،ول اإحساسا اب ألمن يعم بالدمه .فكثريون مهنم مضوا دون أأن حيفر
لنفسه ماكان يف اترخي أأمته ،يف الوقت اذلي قىض فيه س يف ادلين قطز سلطاان يف مرص حنو عام ،جنح يف أأثنائه
يف احلاق أأكرب ابملغول يف عني جالوت وإاعادة الثقة يف نفوس املسلمني ،مث قىض حنبه عىل أأيدي رشاكئه يف
النرص بعد أأن جذب الانتباه إاليه ،ونظر إاليه امجليع بلك اجعاب وتقدير ،واكن دوره التارخيي عىل قرص فرتته
الزمنية كبريا وابقيا(.)49
مفن توىل أأمر الناس ،عظمت مسووليته وزاد وزن مهه ،وارش أأبت إاليه ا ألعناق ،وتطلعت إاليه النفوس
املش تاقة للعدل والكرامة ،ل يفرح كثريا من أأجل منصب قد يزول أأو يزول هو ،ل يسعده إال نظرة رىض من
أأفراد شعبة ،وتقدير حميطه ،يتوق إاىل أأن يرى وطنه أأكرث حضارة وازدهار يده بيد امجليع ،يشاركهم أأوقات
سعادهتم و أأحزاهنم هو اكخلادم إاذا طلبا مجلاهري منه الرحيل ،فهو راح ل يبقى ،ألهنم ابقون أأما املنصب فزائل ل
حمال ،ذكل هو القائد وهذا ما ترمجته ميش يل ابشليت ،عندما مل تسمح نفسها ابلس مترار ابلسلطة خضوعا
للقانون وادلس تور ،بلك طواعية ورىض ،و ألنه مطلب شعيب.
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لقد سقنا قصة شعب صرب وعاىن أأوجاع و أأحزان القتل والإعتقال ،اكن يتطلع للحرية اليت اكنت يف يوم من
ا ألايم حمل ل ميكن حتقيقة ،ومل يتناىه اإىل تفكريمه أأنه من وسط الراكم خرج ا ألمل و أأصبح واقعا أأماهمم ل لبس
فيه ،مل تكن ميشال ابشليت جمرد رئيسة فازت يف انتخاابت تقدلت املنصب ،بل قائدة انقذت شعهبا من براثن
الظمل الضياع مدت يدها اإلهيم انتشلهتم بعد عقود من التخبط وا إلرتباك هو حمل قائدة اكن هو حمل الناس منذ
مدة طويةل.
فنجاح قيادة اإي انسان اإمنا تنبثق من نرصة ا ألفراد هل ،التفاهتم حوةل والثقة العمياء بأأصالته ووفاءه واخالصه
لقمي ومبادئ جممتعهم فهو املتحدث ابمسهم واملفوض السايم من الشعب لإدارة حياته ومس تقبهل هو ا ألمني عىل
خزائن أأمالك وطهنم اخلادم ،املطيع ألحالهمم وتطلعاهتم تعلو أأصواهتم ابحلق والعدل أأمامه ،خيفض ر أأسه انصياعا
هلم خضوعا لرغباهتم ،هو املعمل ا ألول ابلنس بة هلم س يد العشرية صاحب احلمكة وادلراية ،يف قلهبم لك تقدير
واحرتام رائع حلامل رايهتم وحايم هاماهتم.
فالقائد الناحج هو ميثل إارادة شعب وحامل لبريق عزميهتم ومسوول أأماهمم عند أأي عرثة أأو خطأأ قد حيدث،
قوهتم من قوته والعكس حصيح فلن تكون ميش يل أأول أأو أخر قائد حهبا شعهبا بصدق ألجل صدقها معهم ،لقد
وجدوا أأنفسهم فهيا لساهنا هو لساهنم أأخلصت هلم فاخلصوا لها وقفت جبانهبم عندما احتاجوا لها اس تأأمنوها عىل
وطهنم فاكنت كام ظنوا هبا.
وخالصة القول فليس لك من تقدل منصبا أأصبح قائدا و ليس لك قائد ابلضورة هو انحج يف قيادته ،والقائد
الناحج حيتاج اإىل مقومات وسامت ل تتوفر يف أأي خشص اس تمل زمام أأمور الناس ،فاإميانه العميق حبقق الخرين
والاس تعداد للتضحية يف سبيل ذكل هو درب النجاح يف قيادته ،فلن يكون لقيادة معىن قمية من غري هدف
سايم سعى لتحقيقة بتأأييد اتبعيه مويديه.
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أأخريا لقد فطر هللا الناس عىل عشق احلرية و السعي احلثيث للوصول إالهيا مفا ابل أأولئك احلياري اذلين
فقدوا حريهتم و أأحضت انسانيهتم وكرامهتم يف طي النس يان ،فيا ويل عطىش احلرية و اي ويل أأانس كبلوا أأنفسهم
بأأنفسهم وصارت حريهتم قصة قد عفى عهنا الزمن.
الهوامش:
 -1ويكبيداي املوسوعة احلرة
 -2مرجع سابق
 -3مرجع سابق
 -4مرجع سابق
Nationalgeographic.com -5
CHILE.KIDS
 -6عدانن نقول موقع ر أأي اليوم caialyoum.com
 -7واكةل ا ألنباء ا ألردنية -برتا املوقع الإلكرتوين
ابحث تش ييل حياض عن مسامهة العرب اقتصاداي بأأمرياك الالتينية Petra.gov.jo
 -8مرجع سابق
 -9مرجع سابق
 -10مرجع سابق
 -11عبد القادر الشاوي-عن جهرة الفلسطينيني اإىل تش ييل .موقع العرب اجلديد
Alaraby.co.uk
 -12اإبراهمي غرايبه -تش ييل تتحول اإىل دوةل غنية ومتقدمة موقع الالكرتوين جلريدة الغد
Alghad.com
 -13موقع حياتك hyatak.com
 -14عال اإدريس -مدينة سانتياغو -مرجع سابق hyatak.com
 -15مرجع سابق
 -16مرجع سابق
 -17مرجع سابق
 -18مرجع سابق
 -19تش ييل أأكرب جتمع لفلسطيين الش تات خارج العامل العريب bbc.com
 -20من مقابةل مع رئيسة تش ييل -ميشال ابشليت )(2014موقع iknowpalitics.org
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 -21مرجع سابق
 -22عىل رجب ميشال ابشليت 7 -معلومات عن رئيسة مفوضية حقوق الانسان القادمة من موقع 2018vetagate
 -23مرجع سابق
 -24مرجع سابق
 -25مرجع سابق
 -26حممكة تويد احلمك الصادر ضد املدانني بتعذيب وادل رئيسة تش ييل حىت املوت.
 -27تش ييل تتحول اإىل دوةل غنية متقدمة .اإبراهمي غرابية
املوقع الالكرتوين جلريدة الغد Alghad.com
 -28مرجع سابق
 -29مرجع سابق
 -30القيادة مفهوهما و أأمهيهتا وطبيعهتا – جنوى النجار-امين أأبو النجا
 -31موقع ايالف الإلكرتوين  elaph.comجلريدة ا ألهرام املرصية ،ميش يل ابشليت امر أأة تتخطى احلواجز ،هناء دكروري.
 -32مرجع سابق
 -33مرجع سابق
 -34مرجع سابق
 -35الرئيسة التش يلية تدعو اإىل التعددية وتدين العنف اجلنيس ،املوقع الالكرتوين ألخبار ا ألمم املتحدة.
 -36عنب بدلي  enabbaladi.netموقع الالكرتوين اخباري
 -37ميش يل ابشليت تفوز بسهوةل يف انتخاابت الرئاسة ،املوقع الإلكرتوين لقناة العامل .alalamtv.net
 -38حقائق ل تعرفها عن تش ييل -بدل احلضارة الغامضة اليت مل تكن تكتشف ارسارها بعد ،املوقع الإلكرتوين
mat3qlik.com
 -39جمةل املعرفة " التعلمي يف تش ييل" ،حس ين عبد احلاف ،الاطالع عىل الرابط almarefh.net
 -40مدارس عرب تش ييل تريب طالهبا عىل حب فلسطني – واكةل قدس برس اإنرتانش يوانل ل ألبناء الاطالع عىل الرابط
qudspress.com
 -41فلسطينيو تش ييل متعلقون جبذورمه رمغ النجاح والاندماج .الإمارات اليوم الاطالع عىل الرابط
emaratalyoum.com
 -42بكر البساتني -الفلسطينيون يف تش ييل درة العطاء والرمق ا ألصعب يف التمنية :يس يطرون عىل  %70من الاقتصاد
الاطالع عىل الرابط arabvoice.com
 -43ادلراسة يف تش ييل -دليل ادلراسة يف تش ييل -الاطالع عىل الرابط الإلكرتوينarageek.com :
 -44مرجع سابق
 -45أأمحد بن عبد احملسن العساف -الرايض 1423 -الرابط  saaid.netهمارات القيادة وصفات القائد
 -46القيادة ونظرايهتا و أأمناطها -أأمحد مريس مرعي ح م ع .سوهاج الرابط kenanaoline.come
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

44

القيادة الناجحة (ميشال باشليت) عندما تجتمع العاطفة مع القوة تنتج قيادة متفردة  ……….خوله كامل عبدالله الكردي /هيفاء كامل عبدالله الكردي

 -47مرجع سابق
 -48مرجع سابق
 -49أأمحد متام -معر بن عبد العزيز -ا ألموي الراشد (يف ذكرى وفاته  24:رجب  101ه) .أأرش يف الإسالم أأون لين
الرابط الإلكرتوين:
archive.islamonline.net
-50وداع رئيسة مجهورية تش ييل اب ألحضان والباكء ،املوقع الإلكرتوين:
Echoarabi.net
-51هكذا ودع الشعب التش ييل رئيس ته بعد انهتاء وليهتا ،هاةل سويدي( 13ابريل )2018
لالطالع املوقع الإلكرتوين:
Meemmagazine.net
-52مرجع سابق
-53مرجع سابق
-54ميش يل ابشليت ،تش ييل الرئاسة – ل إالطالع املوقع الإلكرتوين:
Baaz.com
-55معلومات تعرفها ألول مرة عن ميشال ابشليت -ل إالطالع املوقع الإلكرتوين:
Ehfagr.com
-56حصيفة ا ألايم البحرينية" ،حيامن حبست ميش يل دموعها -ل إالطالع املوقع الإلكرتوين:
Alayam.com
-57مرجع سابق
-58مرجع سابق
-59مرجع سابق
-60مرجع سابق
-61مرجع سابق
-62مرجع سابق
-63مرجع سابق
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إصدار
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية
واالقتصادية
برلين – ألمانيا
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تحمل بالضر رة وجهة نظر
إن الراء والفكار التي يحملها المؤلف ل ِ
المركز الديمقراطي العربي فمؤلف الك تاب يتحمل مسؤو َ
لية مضامينه.
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