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لورنس، ماساتشوستس، ١٨٨٠-١٩٥٠

العمال اللبنانيون يف أمريكا
مرياث  العمل



حقوق الطبع والنشر© ٢٠١٨ مركز موييز خيرالله لدراسات االنتشار اللبناني

كل احلقوق محفوظة. ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا املنشور أو توزيعه أو نقله بأي شكل أو بأي 

وسيلة، مبا في ذلك التصوير أو التسجيل أو أي طرق إلكترونية أو ميكانيكية أخرى، دون احلصول على 

إذن كتابي مسبق من الناشر، باستثناء حالة االقتباسات الوجيزة املضمنة في املراجعات النقدية وبعض 

االستخدامات غير التجارية األخرى املسموح بها مبوجب قانون حقوق الطبع والنشر. للحصول على أذن 

 Attention: Permissions" الستخدام أي جزء من هذا املنشور الرجاء مراسلة إلى املركز ، وقمت بالتعبير

Coordinator"، على العنوان التالي:

Khayrallah Center for Lebanese Diaspora Studies
Campus Box 8013

NCSU
Raleigh, NC 27695

نود أن نشكر مكتبة لورنس العامة ومركز لورنس للتاريخ على كرمهم في منحنا حق الوصول إلى بعض 

املواد املؤرشفة في هذا املشروع والسماح لنا باستخدامها.
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املقدمة 
في العام ١٩٨٥ جلس أنطون رامي )ابن مهاجَرين لبنانيَّْي( على شرفة منزله األميركي، يستعيد من 

حياة والدته أيامها األولى في أميركا: "من احملتمل انها،  قبل زواجها من والدي، زاولت العمل ألن 

اجلميع كانوا يعملون ]في املعامل[". ومترُّ في حديثه جتربة الطبقة العاملة من لبنانيي هاجروا إلى مدينة 

لورنس )والية ماساشوستس، شمال شرقي الواليات املتحدة( في مطلع القرن العشرين. غير أن رواية 

األميركية  املصانع  في  اللبنانيي  املهاجرين  جتارب  عن  أنطون 

تتعدى حدود لورنس لتكشف عن حياة ثلثي املهاجرين اللبنانيي 

ونهاية   ٠٨٨١ بي  األميركية  املتحدة  الواليات  الى  جاُؤوا  الذين 

واملصانع  املعامل  في  وكدحوا  العشرين،  القرن  من  الثالثينيات 

واملناجم األميركية. إال أننا ال نعرف عن هذه القصص والتجارب 

ألننا نظن حياة املهاجرين اللبنانيي إلى األميرَكَتي تقتصر على 

لدى  جميعهم(،  نقل  لم  )إن  معظمهم  بأن  املتجول  البائع  قصة 

الكشة  بائعي  التجارة،  في  عملوا  املتحدة  الواليات  الى  وصولهم 

ارتقوا  ومنها  جتارية،  ودكاكي  محاّل  أصحاب  أو  واجلــزدان، 

سريًعا إلى مصاف الطبقة الوسطى. 

والبدء  والتجاهل،  التغافل  هذين  إزالة  إلى  يرمي  املشروع  هذا 

باستعادة بعض تلك القصص والتجارب، والكشف عن تاريخ الطبقة العاملة من املهاجرين اللبنانيي١، 

وما عانوه حتى بلغوا أن يكونوا مواطني أميركيي قادرين على تأمي احتياجات أسرهم، وسط فترة 

عاصفة من اإلضرابات والصراعات العمالية، واالقتصاد املتعّثر، إضافة الى ما شهَدْته املدن الصناعية 

األميركية من تغيرات سريعة في املشهد املدني واحلضاري.

الرسم ١: أنطون وماري رامي بمناسبة عيد زواجهما 

ين. بإذن من مركز لورنس للتاريخ. الخامس والع�ش
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 تبدأ احلكاية برحيل اآلالف عن منازلهم وأوطانهم على طول شرق البحر املتوسط، واإلبحار عبر احمليط 

األطلسي... 

الذهاب إلى مدينة لورنس 
وت من حيث كانت ستبحر  ي مذكراته عن جدته “بكت مارتا طوال الطريق إىل ب�ي

يذكر جون حداد �ف
ة، ولم ترها بعد ذلك...”٢   السفينة.  واحتضنت والدتها وقّبلتها للمرة االخ�ي

)وهي  الشام  بالد  من  مهاجٍر   ٣٣٠،٠٠٠ قرابة  غادر  العشرين،  القرن  ثالثينيات  ونهاية   ١٨٨٠ بي 

االراضي التي تضم اليوم لبنان، وسوريا، واألردن، وفلسطي/اسرائيل(، بينهم نحة ١٢٠،٠٠٠ إلى 

وهي  ماساشوستس،  والية  في  لورنس  مدينة  إلى  منهم   ٣،٠٠٠ َه  وتوجَّ االمريكية.  املتحدة  الواليات 

النسيج  معامل  منطقة  ضمن  تقع  صناعية  مدينة 

في شمال شرق الواليات املتحدة.٣ أصبحت مدينة 

للمهاجرين ثاني  الكبير  التدفق  لورنس نتيجة هذا 

أكبر جتمع للجالية "السورية" بعد مدينة نيويورك، 

ومن األكبر في العالم.٤ إن حجم هذا التدفق يطرح 

من  الكبير  العدد  هذا  مغادرة  سبب  حول  سؤااًل 

ووادي  لبنان  جبل  في  ومدنهم  لقراهم  املهاجرين 

بالد  في  املناطق  من  وغيرها  حما  ومدينة  البقاع 

في  النسيج  مصانع  في  العمل  أجل  من  الشام، 

مدينة لورنس؟ 

وينجلي اجلواب في شقي.٥ األول هو أن اللبنانيي، 

“ال  مثل  سفن  ف  م�ت عىل  أليس  جزيرة  إىل  ف  اللبناني�ي آالف  وصل   :٢ الرسم 

ي 
�ف هافر   لو  ف  ب�ي أبحرت  قد  كانت  السفينة  وهذه  أعاله.  المصورة  تورين” 

فرنسا ومدينة نيويورك خالل سنوات خدمتها من  ١٨٩١ إىل ١٩٢٢.
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شأنهم شأن املاليي ممن هاجروا إلى الواليات املتحدة من أوروبا والشرق األوسط، كانوا يبحثون عن عمٍل 

لفترة قصيرة يعودون من بعده إلى أوطانهم حاملي أمواال وثروات تضمن لهم مركزًا اجتماعيًا مرموقًا 

وحياًة أفضل. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن مدينة لورنس، على شبيه املدن الصناعية األمريكية 

وتطورت  منت  التي  األخــرى 

تلك احلقبة، كانت  بسرعة في 

عاملة،  قوة  إلى  ماسة  بحاجة 

عمل  فرص  وّفــرت  فقد  وعليه 

وقد  عليها.  احلصول  يسهل 

واملــدن  الــقــرى  سكان  سمع 

املتوسط  شـــرق  طـــول  عــلــى 

مصادر  من  الفرص  هذه  عن 

املثال،  سبيل  على  مختلفة. 

كانت املعامل واملدن الصناعية 

بــاإلضــافــة إلى  االمــريــكــيــة، 

البحرية،  اخلــطــوط  شــركــات 

ترسل وكالء توظيف ومندوبي 

إلى املدن والقرى جاذبي إليهم املهاجرين املتلهفي، قاطعي لهم الوعود بالثراء اليسير واحلياة اجلديدة 

في أميركا.  وفي طريقهم إلى أميركا، كان املهاجرون ميرون مبدن ساحلية مثل اإلسكندرية في مصر، 

باللغة  إعالنات  احملطات  هذه  في  ويصادفون  انكلترا،  في  وليفربول  فرنسا،  في  ولوهافر  ومارسيليا 

العربية )من بي لغات أخرى( تدفعهم وتغريهم بالذهاب إلى املدن الصناعية املزدهرة والنامية في شمال 

شرق الواليات املتحدة.٦ لكن العامل األكبر في توجه اللبنانيي نحو مدينة لورنس هو ما كانوا يسمعونه 

من أخبار الذين سبقوهم من املهاجرين. مثال، ذكرت فكتوريا خطار "كان لدينا خااًل يعيش في لورنس 

ي 
ي والية ماساتشوستس والمبينة عىل الخريطة بنجمة حمراء( مدينة مهمة �ف

الرسم ٣ : كانت مدينة لورنس �ف

ي المناطق الصناعية االأمريكية.
ين �ف أوائل القرن الع�ش
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قد  أخرى،  مهاجرة  وهي  عّراج،  ماتيلدا  وكانت  وهكذا حصل".٧  بالقدوم،  نرغب  كنا  لو  فيما  وسألنا 

 ،)Massachusetts( في والية ماساشوستس ،)Worcester( استقرت مع أقرباء لها في مدينة وورسيستر

قبل االنتقال إلى لورنس مع أفراد عائلة اخرى. كان يعيش والديها في قرية مشغرة اجلبلية في لبنان، 

ومن كثرة أطفالهم لم يعد بإمكانهم تأمي املعيشة، لذا أرسلوا ماتيلدا ذات االحد عشرة عامًا مع عمتها 

حتى تشق طريقها وتعيل نفسها، ولم تَر ماتيلدا أيا من والديها بعد ذلك.٨

"سوريا الصغرى" يف لورنس 
ي ليلة 

ي �ف ي مدينة لورنس تفشت فيه الجرذان. قالت ىلي أمي ان أ�ب
ي بيت عىل شارع فاىلي �ف

 “ولْدت �ف
واحدة قتل سبعة جرذان.” – روز

استقر املهاجرون اللبنانيون في مدينة لورنس منذ ١٨٩١ عندما أدرج يوسف البطل اسمه في الدليل 

التاسع عشر، كان يصل املئات من  القرن  بائع كشة. ومن بعده وفي أواخر  التجاري احمللي بصفة 

َبُطأت موجات الهجرة هذه  املهاجرين في كل عام للعمل في معامل النسيج. وخالل عقود من الزمن 

وقلّت بشكل ملحوظ نتيجة نشوب احلرب العاملية األولى عام ١٩١٤، األمر الذي جعل السفر من بالد 

الشام وإليها امرًا مستحياًل وصعبًا بسبب احلصار الفرنسي واإلنكليزي اخلانق. وفي عشرينات القرن 

الفدرالية  القواني  املاضي، وباإلضافة إلى تدهور اوضاع معامل النسيج في مدينة لورنس، وضعت 

األمريكية املقيدة للهجرة، نهايًة ملوجة الهجرة اللبنانية الكبيرة إلى املدينة.  

 valley( استقرت غالبية املهاجرين في قسمي من مدينة لورنس: االول على طول شارع فالي ستريت

street(، والثاني في منطقة پلينز )The Plains(. ويعلق أنطون رامي على هذا األمر، وهو ابن مهاجرين 

 ،)Oak( وأوك   ،)Elm( إلم  مناطق  خارج  تعيش  واحدة  لبنانيًة  عائلًة  جتد  كنت  بأنك  "أشك  لبنانيي، 

وشستنت )Chestnut(، وڤالي )Valley(". يضم شارع ڤالي، وهو على مسافة قصيرة من املعامل، اثني 
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من أصغر األحياء اللبنانية. اما احلي األكبر، والذي يعرف بـ "سوريا الصغرى" فكان يقع في منطقة 

 )Hampshire( پلينز، وهي تضم املناطق العليا من أوك، وإلم، وشستنت احملصورة بي شارعي هامپشير

ولورنس )Lawrence(.  كان هذا يقع شمال غرب وسط املدينة، على بعد بضع مباٍن منها وابعد قلياًل 

عن معظم املعامل واملصانع الواقعة على طول نهر مرمياك )Merrimack(. ويتذكر ابراهيم بشارة "بأنه 

كان باستطاعتك أن تنظر على طول الشارع في القسم اللبناني من منطقة پلينز ولن ترى أحدا مختلفًا 

بعضهم  من  بالقرب  يتجمعون  العالم  أنحاء  مختلف  من  مهاجرين  پلينز تضم  منطقة  وكانت  عنك".٩  

ي مدينة لورنس تش�ي إىل توزع مختلف الجنسيات.” الصورة مستخدمة بإذن من مركز لورنس للتاريخ.
الرسم ٤ : “تظرة عامة لمنطقة المصانع �ف
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حسب أعراقهم وجنسياتهم. ويتذكر رامي بأن "اإليطاليون كانوا يعيشون في أسفل شارع لورنس. 

وأعلى شارع هامبشير كان كله لبناني … وعندما تصل إلى شارع ترميونت )Tremont(، كانت االغلبية 

إيرلندية".١٠ 

وكان معظم اللبنانيي يعملون في املصانع، 

مكتظة  مباني  في  ويعيشون  ويستأجرون 

بشقق صغيرة حتوي ثالث عائالت او أكثر 

وتخلو من الهواء الطلق والصرف الصحي 

)Tenements(.١١ وشكلت هذه املباني اثني 

املناطق  نسبة  من  باملائة   )٪٥٢( وخمسي 

عام  ــي  وف ــورنــس.  ل مدينة  فــي  السكنية 

١٩١٢، خالل فترة تعرف بالعصر التقدمي 

االمريكي، قامت بعض املدن الكبرى  بسّن 

قواني ونظم للبناء والنظافة ملواجهة الظروف 

املعيشية واحلياتية الصعبة التي فرزتها هذه املباني املكتظة باملهاجرين. لكن الوضع في مدينة لورنس 

كان، بالعكس، في تراجع. فقد قام أصحاب املباني واملقاولون بتفادي كافة القواني واملعايير وبناء أكبر 

عدد من املباني املخصصة لإليجار ضمن مساحات صغيرة. وأشار استبيان حول الظروف املعيشية في 

مدينة لورنس عام ١٩١١ إلى هذه ظاهرة بـ "حمى االكتظاظ"، تعبيرًا عن الكثافة السكانية لهذه األحياء 

واملناطق، باإلضافة إلى حاالت املرض واملوت التي كان يعيشها املهاجرون القاطني في هذه املباني.١٢ 

ومع مرور الوقت قام مالكي األراضي والعقارات ببناء مساكن ومباني أكثر ارتفاعًا وقربًا من بعضها 

البعض بهدف زيادة أرباحهم )وكان من بينهم بعض املهاجرين اللبنانيي، مثل يوسف صليبا(. ونتيجة 

لهذه العوامل فقد تدهورت أحوال املساكن هذه التي كانت تعاني اصاًل من رداءة اإلنارة وسوء التهوية. 

 ١٩١٢ تقرير عام  لورنس.  ي مدينة 
�ف فل يطَل عىل زقاق  فة م�ف ٥: منظر من �ش الرسم 

لمسح مدينة لورنس .
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إضافة إلى ذلك، ومن أجل تقليل التكلفة، مت بناء غالبية هذه املباني من اخلشب، مما جعلها عرضًة 

للحرائق التي من املمكن أن تنتشر بسرعة ضمن هذه املجّمعات املكتظة بساكنيها. 

بسبب الظروف املعيشية السيئة هذه، وظروف املعامل حيث كان يعمل أغلب املهاجرين، أدت اإلصابات 

تصيب  التي  األمراض  من  وغيرها  )السل(،  الرئوي  والتدرن  الصدرية(،  )النزلة  الرئوية  بااللتهابات 

اجلهاز التنفسي إلى سبعي باملائة )٧٠٪( من الوفيات بي العاملي في مدينة لورنس.١٣ وبلغ معدل عمر 

املتوفي من املهاجرين اللبنانيي خمس وعشرون )٢٥( عامًا ما بي ١٨٩٥ و١٩١٢. وهكذا كان للظروف 

كان  التي  األمراض  عن  ناهيك  السيئة،  املعيشية 

يتعرض لها العاملون في املعامل، اثرًا سلبيًا على 

العائالت اللبنانية املهاجرة. ففي فترة ما بي عامي 

في  األطفال  وفيات  نسبة  بلغت  و١٩١٢   ١٩٠٠

 )٪٤٤( وأربعون  اربٌع  الثانية،  سن  دون  لورنس 

مبعزٍل  اللبنانيون  املهاجرون  يكن  ولم  باملائة.١٤ 

ومنأى عن هذا األلم واخلسارة.  فقد توفي خالل 

أطفال  من  طفلي  املثال،  على سبيل  الفترة،  هذه 

التي  املباني  لظروف  نتيجة  اللبنانيي  املهاجرين 

ذات  نصار  ماري  فتوفيت  فيها؛  يعيشون  كانوا 

العامي بسبب احلرارة الشديدة في صيف ١٩٠١، 

وتوفي ميشال معلوف ذي األربع أعوام قبل حلول 

عيد امليالد في عام ١٩٠٢. وخالل الفترة ما بي 

١٩١٠ وأواخر العشرينات من القرن املاضي، فقدت أديل ملحم سبعة أطفال قبل أن ترزق باثني متكنا 

من البقاء على قيد احلياة. وتذكر ابنتها جولييت بستاني "لقد فقَدت ]أمي[ طفلها االول ومرضت جدًا … 

ي لورنس.  تقرير عام ١٩١٢ لمسح 
أ بالنفايات �ف ي زقاق مل�ي

الرسم ٦ : ولدان �ف

مدينة لورنس .
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توفي اثنان جراء االصابة باحلصبة والدفتريا )اخلناق(، وكان عمر األول عامًا والثاني عامان ونصف 

… وعانت أيضًا من مشاكل وصعوبات في الوالدات الالحقة … وسقطت في طريقها إلى العمل نتيجة 

عاصفة ثلجية … لم تستطع الوالدة … وولد اجلني ميتا". 

 العمل يف املصانع 
فل[، كانت رائحة زيت ورطوبة ونتانة. كانت هذه رائحتها  ي بها ]إىل الم�ف

ي كانت تأ�ت
"اتذكر الرائحة ال�ت

ي
فقط عندما تعود من العمل" ١٥ – جولييت بستا�ف

لم تختلف ظروف املعامل وأحوالها عن تلك التي في املساكن. فقد كان العمل في مصانع النسيج في 

لورنس في بدايات القرن العشرين شاقًا وخطيرًا. ولطاملا أعرب العاملون عن تذمرهم، واشتكوا ساعات 

العمل الطويلة، وخطورة اآلالت، وسوء التهوية؛ "لم يكن ميكنك أن تسهو ولو حلظة. كان التركيز ضروريًا 

ألن بعض املاكينات خطرة ومن املمكن أن تفقد ذراعك بسببها".١٦ وإضافة إلى اخلطورة الناجتة عن 

االضاءة  وسوء  والرطوبة،  واحلرارة،  واجلفاف،  الغبار،  مثل[  ]عوامل  "فقد ساهمت  العمل،  إصابات 

باألمراض  واالصابة  الوفيات  معدل  بزيادة  املعامل  هذه  في  الكربون"  اوكسيد  أول  ووجود  والتهوية 

التنفسية بي الُعّمال.١٧ وأدت عوامل أخرى إلى سرعة انتشار هذه األمراض. مثال كان خليل عيد، وهو 

من العمال املهاجرين، يخبر أطفاله بأنه كان يعلق غدائه "من السقف ]كل يوم في املعمل[ حتى ال تصل 

]إليه[ اجلرذان".١٨ وتذكر جولييت بستاني بأن والدتها قالت لها مرة "جولييت، احصلي على التعليم 

فأنت ال تريدين الذهاب إلى املعامل ابدًا". واثناء سيرها في شوارع لورنس، تتذكر جولييت "]أصوات[ 

الصخب والضجيج التي كانت تصدر عن هذه املعامل" وتقول "كنت أفكر، يا إلهي إن والدتي تعمل هناك. 

فلم ]أكن[ أستطيع سماع صوتي وانا على نفس اجلانب ]من الطريق["، وتضيف "هذا باالضافة إلى 

العمل مع املاكينات لثمان ساعات متواصلة".١٩  
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لم يكن من الغريب في ذلك الوقت على النساء اللبنانيات، امثال أديل ملحم وغيرها، أن يشتغلن كعامالت 

في املصانع. في الواقع، فاق عدد النساء عدد الرجال في معامل لورنس في بداية القرن العشرين.٢٠ فقد 

دفعت تكاليف املعيشة الباهظة، وكذلك استقطاعات الرواتب، كافة أفراد العائلة إلى العمل لتأمي لقمة 

العيش. على سبيل املثال، في عام ٠١٩١٠ كان 

خمسون باملائة )٥٠٪( من النساء اللبنانيات فوق 

النسيج.  مصانع  في  يعملن  عشرة  الرابعة  سن 

سياسية  أزمات  شهدت  التي  الفترات  في  حتى 

عام ١٩٢٩  في  الكبير  الكساد  مثل  واقتصادية، 

واحلرب العاملية الثانية، استمرت النساء واالوالد 

منهن،  لكثيٍر  وبالنسبة  العمل.  إلــى  بالذهاب 

بداية  يعني  كان  املصانع  في  العمل  انتهاء  فان 

مسؤوليات ومهام أخرى في املنزل. تقول جولييت 

املصنع،  في  والدتها  تكن  لم  عندما  أنه  بستاني 

وتعود  والدي صباحًا …  “تعمل في متجر  كانت 

إلى املنزل حوالي الساعة العاشرة مساًء، وتقوم 

باألعمال املنزلية ما بي العاشرة ومنتصف الليل، 

ثم تذهب لتنام، وتستيقظ عند اخلامسة”، وتضيف “كان ]على والدتي[ أن تستيقظ في اخلامسة، ألنه 

إضافة إلى املزيد من األعمال املنزلية ]التي كانت تنتظرها[، كان عليها أن ُتعّد الطعام ]أيضًا[، لقد كان 

نفس الطعام كل يوم: يخنة فاصوليا، فهي لم تكن موجودة في املساء إلعداد العشاء ]...[ وهذا ما كان 

حاضرًا على املوقد ]دائمًا[”.٢١  

بداية  في  املهاجرة  اللبنانية  العائالت  من  العديد  ترسل  كانت  للعائلة،  إضافي  دخل  توفير  أجل  ومن 

ي حواىلي 
ي معمل نسيج بمدينة لورنس �ف

الرسم ٧: امرأة تنسج خيوط القطن �ف

عام ١٩١٦. بإذن من مكتبة الكونغرس االأمريكية.
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القرن العشرين أوالدها إلى العمل حال بلوغهم سن الرابعة عشرة )وهو احلد القانوني االدنى لسن 

العمل(. ففي عام ١٩٠٤، اضطرت ماتيلدا ذات الثالثة عشرة عامًا )والتي أرسلها ابوها وأمها للعيش 

مع عمتها في لورنس( إلى العمل في املصانع، 

وأخبرته  الكنيسة  خوري  إلى  “ذهبُت  وتقول: 

باني بحاجة ماسة إلى وظيفة، وهو ساعدني 

في احلصول على عمل”، وتضيف “كان علّي 

باستطاعة  يكن  لم  قوتي.  مقابل  أعمل  أن 

تلك  وفي  مساعدتي”٢٢.  اقربائي  من[  ]أحد 

يحاولون  احلكوميون  املسؤولون  كان  الفترة 

من  بالطلب  األوالد  عمالة  ظاهرة  من  احلد 

العمال  تثبت أن  العمل تقدمي وثائق  أصحاب 

هذه  من  وبالرغم  بالعمل.   لهم  يسمح  بعمر 

االجراءات، إال أنه كان من السهل فبركة هذه 

التدقيق  عمليات  تكن  فلم  وتزييفها،  الوثائق 

اليوم.  عليه  هي  كما  آنذاك  الدولة  وسجالت 

السجالت  كانت  العشرين  القرن  بداية  في 

والقيود ال تزال ابتدائية وبسيطة، وكانت أغلب 

اللبنانيون  املهاجرون  يقدمها  التي  الوثائق 

مكتوبًة باللغة العربية وتتم ترجمتها )بأخطاء 

احيانًا( من قبل اصدقاء على استعداد لتزوير 

الشهادة. وهكذا، كما هي حال عائالت أخرى، 

ي 
الرسم ٨ : لويس هاين، مصور معروف بتوثيقه ظروف وأحوال عمالة االأوالد �ف

ي جون شو 
ي مدينة لورنس للمهاجر اللبنا�ف

الواليات المتحدة، صَور هذه الصورة �ف

ي كتابات هاين 
ي العام ٠١٩١. جاء �ف

ي مصنع الباسيفيك �ف
وهو عامل مغزل نسيج �ف

بإذن من  والكتابة.  القراءة  يجيد  يكن  ولم  عاماً   ٦١ العمر  يبلغ من  كان  ان جون 

مكتبة الكونغرس االأمريكية.
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ملحم  ــل  أدي عائلة  أرسلت 

املصنع  في  للعمل  ابنتهم 

املدرسة،  إلى  الذهاب  بدل 

املعامل  إلى  “لندخلها  قالوا 

اثني  بعمر  إنــهــا  ــول  ــق ون

قابل  حينما  وعشرين”. 

أديل  املصنع  على  املشرف 

إنك  اعــلــم  “أنا  لــهــا:  ــال  ق

على  سأقبلك  لكني  تكذبي 

هذا  وبسبب  حال”٢٣.  أية 

وفبركة  تزييف  في  النهج 

أجــل  ــن  م األوالد  ــار  ــم أع

فقد  املعامل،  إلى  إدخالهم 

فرصًا  منهم  العديد  ُحــِرم 

تعليمية جيدة وغنية، خاصة 

باألجيال  قارّناهم  ما  إذا 

أوالدهم  حث  إلى  دفعهم  مبكر،  بسن  املصانع  االوائل  املهاجرين  دخول  إن  املهاجرين.  من  الالحقة 

وتشجيعهم على املضي في طريق أخر يأخذهم بعيدًا عن املعامل واملصانع ويضعهم مبصاف الطبقة 

املتوسطة.   

شكل انخراط نسبة عالية من األوالد في املعامل أزمًة ومشكلًة اجتماعية خطيرة، مما حدا بصحف 

اجلالية اللبنانية إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة. على سبيل املثال، ذكرت صحيفة الهدى )وهي من 

ية، تشهد بأن سعدية أبو شعر بلغت سن السادسة  ف نجل�ي جمة من العربية إىل االإ الرسم ٩ : هذه الرسالة م�ت

ي معامل النسيج. وهذا المستند جزء من مجموعة سجالت شهادات 
ع�ش لكي يمكن أن تتقدم بطلب عمل �ف

مكتبة  ي 
�ف الخاصة  المحفوظات  ي قسم 

�ف محفوظة  االآن  وهي  لورنس،  مدينة  ي 
�ف أوليفر  مدرسة  ي 

�ف الوالدة 

لورنس العامة.
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أوائل الصحف العربية الصادرة في الواليات 

املتحدة األمريكية(: "إن أهم ما وجدنا في مدينة 

لورنس ونريد انتقاده استعاضة االكثرين عن 

العلم بالعمل مع الصغار".٢٤ وتكمل الصحيفة: 

الصغار  هؤالء  يدخل  كيف  نذكر  أن  نود  "ال 

املعامل ومن يدخلهم فيها أو يشهد بأعمارهم 

لألبأء  نبي  أن  نريد  ومــأزورا…إمنــا  مأجورا 

من  وال سيما  للصغار  العمل  وللشعب مضار 

الذين  السوريي  لورنس  أوالد  بأعمار  كانوا 

وبّينت  الثامنة من سنه".  يتجاوز  لم  منهم من 

والعلل اجلسدية  بالتفصيل األمراض  اجلريدة 

التنفسي(  اجلهاز  تصيب  امراضًا  )وأغلبها 

ان  دون  وحالت  االطفال  على منو  أثرت  التي 

يصبحوا كما تصفهم "رجااًل أشداء وال نساء 

قويات ". وباإلضافة إلى بحث العلل واألمراض 

لنا  ر  صــوّ املصانع،  في  العمل  عن  الناجتة 

الكاتب ومحرر الصحيفة نعوم مكرزل، وهو ناشط إصالحي من الطبقة الوسطى، هذه املعامل على أنها 

مكاٌن غير أخالقي مليء باملؤثرات السلبية والسيئة التي تعمل على افساد الشباب في املجتمع، وعلى 

بون فكيف الصغار" .   حد قوله: "إذا كان الكبار في املعامل ُيجرَّ

إن عمل النساء واألطفال في املعامل لتوفير دخل إضافي للعائلة، لم يغير بل أمعن النظرة السلبية لدى 

املهاجرين الرجال جتاه املعامل والعمل فيها. فقد كان يرى الرجال في عمل املعامل تصغيرًا لشأنهم 

االنتشار  لدراسات  الله  مركز خ�ي الهدى.  جريدة  ي 
�ف الناقدة  المقالة   :١٠ الرسم 

. ي
اللبنا�ف
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وتقلياًل من رجولتهم -- إن صح التعبير. ويعود 

هذا األمر إلى اعتقاد وفكرة حملها املهاجرون 

الكرخانة  لبنان. فهناك كانت  معهم من وطنهم 

الرئيسية،  الصناعات  من  احلرير(  معمل  )أو 

هذه  في  يعملون  الذين   )٪٩٠( غالبية  وكــان 

إليهم  ينظر  كــان  التي  النساء  مــن  املعامل 

ذوات سمعة سيئة.  أنهن  على  احمللي  املجتمع 

وعلى اجلانب اآلخر، فإن األفكار احمليطة بعمل 

كثيرًا.  تختلف  تكن  لم  أميركا  في  املصانع 

يكشف لنا املؤرخان املتخصصان في الشؤون 

الُعمالية جيمس باريت وديفيد روديجر بأنه في 

العمل  على  تغلب  كانت  العشرين  القرن  أوائل 

واالزدراء".  العنصرية  "سمتي  املعامل  في 

حيث كانت ُتستخدم في املعامل لغة عنصرية مهينة تزدري وحتط من قدر العمال، خاصة اولئك من 

ذوي البشرة السمراء واملجموعات العرقية األخرى من املهاجرين، مثل سكان دول املتوسط وأوروبا 

والتمييزية بي االعراق  العنصرية،  الهرمية  لهذه  لورنس خاضعًة  املعامل في مدينة  الشرقية.٢٥ كانت 

واالجناس. من بي هؤالء املهاجرين أصحاب "البشرة السمراء" كان والد سالي عقل شأنه شأن العديد 

من اللبنانيي "يعمل في خط اإلنتاج ]في املعامل[ وعانى خالل ]عمله في[ الدرجات السفلى" من هرمية 

املعمل. ويتمثل شكل آخر من أشكال العنصرية في حصول املهاجرين الناطقي باللغة االجنليزية، من 

بلدان مثل بريطانيا وكندا، في مدينة لورنس على وظائف آمنة ذات دخل عاٍل، في حي كان يحصل 

املهاجرون اجلدد القادمون من أوروبا الشرقية وحوض املتوسط على وظائف قليلة الدخل.٢٦ "لم يكن 

]والد سالي[ يرى نفسه عامال في معمل على اإلطالق"؛ وبالرغم من عمله هناك طوال حياته، إال إنه سعى 

ي مصنع نسيج. بإذن من مكتبة الكونغرس االأمريكية.
الرسم ١١ : رجال يعملون �ف
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دائمًا إلى أن يفصل هويته عن األفكار والثقافة السائدة حول العاملي في املصانع.٢٧  

وتقول جولييت بستاني عن والدها أنه: "لم يعجبه العمل في املعامل على االطالق. فلم يكن لديه الصبر 

ليعمل حتت إمرة أي شخص. والعديد من الرجال اللبنانيون كانوا على هذه الشاكلة".٢٨ لكنهم على 

األرجح، وكما مّر اعاله، لم يرغبوا بالعمل في بيئٍة تنتقص وحتط من شأنهم وِعرقهم. كان والد جولييت 

يدير دكان بقالة يلبي من خالله احتياجات اجلالية اللبنانية في منطقة پلينز، في حي كانت تعمل زوجته 

كل يوم في املصنع لتأمي دخل اضافي للعائلة. أما جورج بشارة، وهو مهاجر آخر، فقد ترك العمل 

في املعامل بعد إضراب عام ١٩١٢، وحصل على وظيفة عامل تنظيف في إحدى املطاعم احمللية. وبعد 

أربع سنوات من املعاناة والعمل ليوفر دخاًل إضافيا لزوجته وابنته، قرر ترك مدينة لورنس والبحث عن 

عمل آخر، لكنه عاد عاجزًا ومرهقًا ليعمل كبائع ثلج. وعندما رأى جورج بأن عائلته أخذت تكبر ويزيد 

الرسم١٢ : محل توما خليل غىل شارع لورنس حواىلي ١٩٠٨. بإذن من مكتبة لورنس العامة.
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عدد أفرادها، عاد مجبرًا للعمل في معمل أركاديا، وحصل ايضًا على عمل إضافي في معمل پاسيفيك. 

وتذكر ابنته روزالي انها سمعته مرة يقول "سوف اعمل في وظيفتي. ]فأنا[ ال اريد احسانًا ]من احد[". 

وعندما فتح أحد اقربائهم مخبزًا، انضم جورج إليه وترك العمل في املصانع نهائيا.٢٩ وبرغم معاناة 

الرجال اللبنانيي، خاصة في العشرينات والثالثينات من القرن املاضي، في إيجاد فرص عمل خارج 

إطار املعامل واملصانع، اال أنهم سرعان ما كانوا يتراجعون عن أفكارهم جتاه العمل في املصانع بسبب 

ما توفره من فرص عمل ورواتب ثابتة.٣٠ وعلق روبرت حامت على ذلك بقوله: "الوالد كان يعمل في مصنع 

النسيج ... ألن كل األباء كان يضطرون أن يعملوا هناك في تلك األيام بسبب االقتصاد".٣١ وفي النهاية، 

الثقافات  التعريف بأنفسهم كعمال مصانع، ومواجهة  العديد من الرجال املهاجرين صعوبًة في  وجد 

السائدة )االمريكية واللبنانية( التي ربطت العمل في املعامل باملرأة والعرق غير االبيض. وعانى الرجال 

اللبنانيون خاصة توترًا وصراعًا ما بي توفير الدعم والدخل ألسرهم من خالل هذا العمل في املصانع، 

وبي إيجاد عمٍل آخر يوافق أكثر تطلعاتهم االجتماعية وكذلك الشخصية. 

اجلالية 
للرجال  يتيح  الذي  الوحيد …  المكان  ]كان[  و   . ف ومتعب�ي ف  منهك�ي عملهم  من  الناس  يخرج  “كان 
ي أعىل منطقة 

]فرصة[ االختالط وإقامة عالقات اجتماعية … ]هو[ المقاهي القديمة الموجودة �ف
ي تلك االأيام”. – أنطوان  رامي٣٢

د أو "الطاولة" كما كان ُيعرف �ف ف … هناك كانوا يلعبون ال�ف پلي�ف

كان الناس في مدينة لورنس يعيشون ويعملون ويقيمون عالقات اجتماعية ضمن أحيائهم فقط. وساعد 

ُقرب اللبنانيي من بعضهم، والقصص والتجارب املشتركة بينهم كمهاجرين، على خلق روابط اجتماعية 

حميمة ووثيقة واعطائهم دعمًا اضافيًا في مواجهة ظروف احلياة والعمل التي كانت تشكل عبئًا. وتصف 

روزالي حبيب طبيعة احلياة آنذاك، تقول "]بأن احدًا[ لم ميتلك شقته أو بيته اخلاص. فلم يكن مبقدور 

الناس حتمل تكاليف احلياة الباهظة". وأضافت: "كان ينام كل شخصي على سرير ]واحد[".٣٣ ويتذكر 
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روبرت حامت حياته قائال، كنا "ننام في غرفة واحدة ألن اقربائنا كانوا يعيشون معنا".٣٤  كانت العائالت 

في تلك األحياء تطبخ وتأكل سويًا، وبذلك تتشارك ليس فقط املصاريف، بل واألوقات املمتعة والصعبة 

ايضًا. وتتذكر جولييت بستاني طفولتها في منطقة پلينز كأسعد وقت، "كان لدي العديد من األصدقاء، 

وكنا نعيش ]كلنا[ سويًا جنبا إلى جنب".٣٥

يقول أنطون رامي عن تلك األيام "لم يكن لدى ]املهاجرين اللبنانيي االوائل[ الوقت القامة عالقات وروابط 

اجتماعية"، وأضاف "كان يخرج الناس من عملهم منهكي ومتعبي. واملكان الوحيد … الذي ]كان[ يتيح 

للرجال ]فرصة[ االختالط وإقامة عالقات اجتماعية … ]هو[ املقاهي القدمية املوجودة في أعلى منطقة 

پلينز"، ويصف انطون الناس في املقاهي: "يدخل الرجل ويطلب فنجانًا من القهوة أو عصير الليموناضة 

)ليمونادة( البارد، ومن ثم يلعب ]الرجال[ النرد او ما ُيعرف بالطاولة في تلك االيام … وإذا ما حل فصل 

ي لبنان. بإذن من مركز لورنس للتاريخ.
 الرسم١٣ : مهاجرون من قرية مشغرة �ف
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الصيف يجلس اجلميع خارجًا".٣٦  وهكذا كانت الروابط التي يقوم عليها املجتمع تتحكم بوتيرة احلياة 

االجتماعية وطبيعتها. فعلى سبيل املثال، "كانت الزيارات هي وسيلة التسلية ]بي املهاجرين[" بعد أيام 

العمل الطويلة في املصانع، أو أيام االحد. كانت اغلب الزيارات تتم في املساء، و"يصطحب الناس معهم 

]أوالدهم[ … وأقربائهم وأبناء عمومتهم أو أخوالهم وأصدقائهم واخلوارنة ]القسيسون[ … ولم يكن هناك 

من يقوم مبهمة مجالسة األطفال لكن في حال وجود أوالد أكبر سنًا في العائلة ]عندها تقع هذه املهمة 

على عاتقهم[".٣٧  

السبيل  هــي  العائلية  ــارات  ــزي ال تكن  لــم 

اجتماعية،  وروابــط  عالقات  القامة  الوحيد 

ومجااًل  فرصًة  ايضًا  الكنيسة  قدمت  فقد 

املهاجرين.  بي  االجتماعية  للحياة  آخــر 

ينتمون  اللبنانيون  املهاجرون  معظم  وكان 

في  الثالث  املسيحية  الطوائف  إحدى  إلى 

للروم  جوزيف  سانت  كنيسة  أما  املدينة: 

كنيسة  أو  يوسف(،  )مار  الكاثوليك  امِللكيي 

أنطونيوس(،  )مار  املارونية  أنتوني  سانت 

)مار  االرثوذكسية  جورج  سانت  كنيسة  أو 

جرجس(.  في حي انتمت نسبة قليلة منهم 

هؤالء  وكــان  البروتستانتية،  الطائفة  إلى 

ومع  احمللية.  املشيخية  الكنائس  يحضرون 

أنه ليس لدينا بيانات عن املسلمي والدروز 

كان  أنهم  فيه  شك  ال  فمما  املهاجرين  الرسم١٤ : كنيسة ما جرجس حواىلي ١٩٥٠. بإذن من مكتبة لورنس العامة.من 
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يعدوا من أبناء اجلالية وحتى لو لم يكن لديهم مراكز دينية. ويصف سليمان خياط دور الكنيسة في 

املجتمع ومستذكرًا عائلته، قائال بأن "الكنيسة لعبت دورا مهما في حياتهم ]وعالقاتهم[ االجتماعية ... 

داخل األحياء واملجتمعات" ويضيف "اني اتذكر زيارات املونسنيور أبو زيد لبيتنا بانتظام، فقد كان يزور 

املنزل ومن ثم يحتسي فنجانًا من القهوة التركية".٣٨

  وبعد مرور عشر سنوات على استقرار اجلالية اللبناني في مدينة لورنس، قام بعض أفرادها بإنشاء 

نوادي اجتماعية وجمعيات اخليرية. وفي كثير 

دينية  أخويات  من  هذه  تفرعت  األحيان  من 

تقدم  العضوية،  رســوم  خــالل  من  وأخــذت، 

للمهاجرين  االجتماعية  والرعاية  املساعدة 

في أوقات الشدة كاملرض أو البطالة او عند 

املثال،  على سبيل  العائلة.  أفراد  أحد  فقدان 

السورية  اجلمعية   ١٩٠٧ عام  في  تأسست 

كنيسة  أعــضــاء  قبل  مــن  املتحدة  اخليرية 

القديس يوسف، وخصصت اجلمعية مكانًا لعقد 

االجتماعات واللقاءات بي اللبنانيي، وقامت ببناء مقبرة لتكون "مدفنًا الئقًا لكل من ينطق بالعربية ضمن 

 )Andover( اجلالية".٣٩ وكانت تقع هذه اجلمعية في شارع اوك، اما املقبرة فكانت بالقرب من أندوفر

مثل  اخرى  نواد  الحقًا  وتأسست  االميركية.  املتحدة  الواليات  في  "سورية"  مقبرة  أول  تعتبر  وكانت 

اجلمعية السورية الوطنية في العام ١٩١٢، ونادي شباب دير القمر.  

وبرغم هذه الروابط والعالقات االجتماعية، لم جتر األمور دائما داخل اجلالية بانسجام وتوافق. فقد 

انتشرت في إطار األسر وخارجها االنشقاقات نتيجة التوتر وحتديات احلياة اجلديدة، وكذلك اخلصومات 

والعداوات التي انتقلت مع املهاجرين من الوطن. على سبيل املثال، انقسمت األبرشية في كنيسة مار 

الله لدراسات  ي مدينة لورنس. مركز خ�ي
ي كانت تُن�ش �ف

الرسم١٥ : جريدة الوفاء ال�ت

. ي
االنتشار اللبنا�ف
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أنطونيوس في عام ١٩١٢، ما بي مؤيد ومعارض خلوري الرعية جبرائيل البستاني. ففي بداية شهر 

أيلول عام ١٩١٢، أرسل أعضاء مجلس اجلمعية املارونية لكنيسة القديس أنطونيوس في لورنس رسالة 

إلى بطريرك الكنيسة املارونية في جبل لبنان، الياس احلويك، يطلبون منه ارسال خوري جديد يحل 

محل البستاني، متهمي إياه بأنه "مهتم فقط بجمع األموال" وبأنه يجهل في أمور الدين حيث "عّمد طفاًل 

البروستانتية وعرابته من االرثوذكس".٤٠ وبعد مرور اسبوعي، وّقع  مارونيًا وكان عرابه من الطائفة 

اكثر من اربعي عضوًا رسالًة يستنكرون فيها ما قامت به "املجموعة" املعارضة للبستاني، ويطلبون 

من البطريرك عدم االستجابة ملطلبهم فهو "ال يعبر عن املجتمع وال ميثله".٤١ وكانت الصحف احمللية، 

باالضافة إلى ذلك، تسرد أخبارا عن هذه اخلصومات بي افراد اجلالية، والتي قد يتخللها العنف أحيانا. 

فقد ذكرت جريدة الوفاء - وهي جريدة عربية محلية - في طبعتها لشهر أبريل/نيسان عام ١٩٠٧ بأن 

كل من عبدو ابي حطاب )من دمشق( وسعيد رزق )من مشغرة( تبادلوا اللكمات على منت الترام "بسبب 

أحقاد وعداوة قدمية"، ومت أخذهم إلى القاضي على إثر ذلك وتغرميهم.٤٢ 

 إضراب عام ١٩١٢ 
ي 

ي الخارج ليعرفوا ما الذي كان يجري ]�ف
[ �ف ف ي والدي بأنهم ]مجتمع�ي

�ف اب، أخ�ب "عندما بدأ اال�ف
ي 

المدينة[، وفيما لو كان باستطاعتهم العودة إىل العمل أم ال. وقد الحظوا تواجد الميليشيات ]�ف
ف حبيب٤٣  ف بالسالح"— روزال�ي الشوارع[ وهم مدجج�ي

ُيعُد اضراب ١٩١٢، والذي يعرف ايضًا باسم "اضراب اخلبز والورود"، من أكبر االضرابات العمالية 

في تاريخ الواليات املتحدة األمريكية. وتعززت، أثناء فترة اإلضراب، الروابط االجتماعية وكذلك حدة 

اللبنانيون  املهاجرون  إليه  يلجأ  مسندًا  واالجتماعية  الدينية  الروابط  وباتت  املهاجرين،  بي  التوترات 

ملواجهة الظلم الذي كان يهدد أرزاق أفراد اجلالية. 
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العمل  وظروف  الرواتب  تدني  كان  لقد 

السيئة في معامل لورنس سببًا في حالة 

القلق والهيجان التي سارعت من حدوث 

اإلضراب. فقد اصدر املجلس التشريعي 

أواخــر  فــي  ماساشوستس  ــة  والي فــي 

احلد  بتقليل  يقضي  قانونا   ١٩١١ عام 

األعلى من ساعات العمل خالل األسبوع 

وخمسي  أربــع  إلى  وخمسي  ست  من 

أصحاب  قام  ذلك،  أثر  وعلى  ساعة.٤٤ 

معامل النسيج بتخفيض رواتب العاملي. 

كان يعتمد العمال، خاصة املهاجرين اجلدد منهم، على الراتب األسبوعي هذا ويعولون عليه.  وبعد تقليل 

ساعات العمل، وإن كانت ساعتي في كل أسبوع، باتوا في موقف صعب وغير مستقر، غير قادرين على 

تلبية احتياجات األكل ونفقات املسكن. 

قام عّمال معمل ايفيريت )Everett( في ١١ كانون الثاني عام ١٩١٢ باإلضراب احتجاجًا على االنخفاض 

املفاجئ في الرواتب التي لم تكن جيدًة في األساس. وأول من تصدر صفوف احملتجي كّن العامالت 

الرواتب فوجدنها أقل  قليلة"، بعدما فتحن ظروف  الرواتب  قليلة!  "الرواتب  البولنديات، وكّن يصرخن 

مما توقعن. وانتشر اإلضراب في اليوم التالي انتشار النار في الهشيم في معامل النسيج في املدينة، 

وترك قرابة ٢٣،٠٠٠ من عمال املصانع العمل وانضموا إلى االضراب، وكانت غالبيتهم من املهاجرين. 

وشارك أكثر من ألف من العمال اللبنانيي في اإلضراب أو تأثروا بتوابعه بشكل مباشر.     

 ،)Caruso( وهم كاروسو )I.W.W( قاد اإلضراب ممثلون رسميون من منظمة العمالة الدولية في العالم

قام  فقد  عليهم،  القبض  إلقاء  بعد  اختلف  األمر  أن  إال   .)Giovanetti( وجيوفانيتي   ،)Ettor( وايتور 

. بإذن  ف ب�ي ف القمع ضد الم�ف ز االأمريكية، يب�ي ته مجلة كول�ي الرسم١٦ : كاريكاتور سياسي ن�ش

من مركز لورنس للتاريخ.
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ممثلون محليون عن املهاجرين بتشكيل جلنة إضراب 

محلية. وقد مّثل اجلانب اللبناني في االحتجاج كل 

من فارس مراد، وجيمس بروكس، والدكتور اسكندر 

ولم يخِل اإلضراب من  حجار، وهو طبيب أسنان. 

حوادث وأحداث، كان من أهمها ما جرى مع فارس 

مراد، الذي كان يبلغ ثالثة وعشرين عاما حينها. فقد 

متفجرات  الثاني  كانون   ٢٠ في  الشرطة  اكتشفت 

)ديناميت( مخبأًة في محل اخلياطة اخلاص مبراد 

والواقع في شارع أوك رقم ٤٥.٢٩٤ وألقت الشرطة 

مع  تورطه  بدعوى  مراد  على  القبض  ذلك  إثر  على 

العمالة  تابعٍة ملنظمة  عناصر متطرفة في اإلضراب 

اجرتها  حتقيقات  ان  غير  العالم.   في  الدولية 

سبق  الــذي  اليوم  في  بأنه  افــادت  الحقًا  املنظمة 

هجوم الشرطة، وعندما كان مراد يقود "فرقة الطبل 

للمتظاهرين، قام جون  السورية" في مسيرة مؤيدة 

برين وهو حانوتي محلي بوضع هذه املتفجرات إللصاق التهمة مبراد وافشال عمل املتظاهرين. وفي 

الواقع، لم يكن مراد رغم كونه ممثاًل عن املهاجرين اللبناني في جلنة اإلضراب محرضا عماليًا متطرفا، 

فقد عمل في السنوات التي سبقت اإلضراب مترجمًا في احملكمة ورجل شرطة.٤٦  

وعلى العكس من مراد، كان جليمس بروكس، وهو العضو اللبناني اآلخر في جلنة اإلضراب وصاحب 

دكان بقالة، باٌع طويل واهتمام كبير بالنشاط العمالي. فقد كان بروكس قد انضم في السنة التي سبقت 

اإلضراب إلى الفرع احمللي ملنظمة العمالة الدولية في العالم، عند انتقاله إلى مدينة لورنس. وفي األيام 

ف مراد. بإذن من مركز لورنس للتاريخ. الرسم١٧ : فارس ومادل�ي
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األولى لإلضراب، دعا بروكس السيد جوزيف ايتور، وهو مهاجر من أصل إيطالي كان له دور هام في 

تنظيم إضراب لورنس وإضرابات أخرى في البالد، ليتحدث في إحدى الكنائس اللبنانية، وكانت على 

األرجح كنيسة القديس يوسف التي كانت ترتادها أسرة بروكس.٤٧

أهمية  ذات  كــان  العمل  وإلن 

اليومية  ــاة  ــي احل ــي  ف عــالــيــة 

العديد  لعب  فقد  ومجرياتها، 

في  اللبنانيي  الــعــمــال  ــن  م

املعامل دورا محوريًا في جناح 

أهــدافــه.  وحتقيق  اإلضـــراب 

سبيل  على  الــبــعــض،  فــذهــب 

اآلالت  تعطيل  حد  إلى  املثال، 

ملنع  وتخريبها  املــعــامــل  فــي 

الــعــمــال غــيــر املــضــربــي من 

العودة إلى املعامل والتأثير على 

فاعلية االحتجاج واستمراريته. 

سعدية  وهي  مهاجرة،  وقامت 

زمون، دعمًا منها للمتظاهرين، بتوبيخ العمال غير احملتجي وتعنيفهم ومنعهم من العودة إلى العمل. 

وبحسب بعض الشهود فقد قامت برمي النفايات واملاء الساخن على كل من يحاول افشال اإلضراب عند 

مرورهم من أمام منزلها في شارع إيلم رقم ٣٩٠، وكانت تشتم بهم لعودتهم إلى العمل وإعاقتهم تقدم 

املتظاهرين. وقد انضمت ابنتها سوزي، وهي عاملة صغيرة في املصنع، إلى الصفوف االولى للمحتجي 

في حي ظلت سعدية تراقب الوضع من الطابق الثاني ملبناهم.٤٨  ووفرت احدى الكنائس مطبخا مجانيا، 

اب. بإذن من مركز لورنس للتاريخ. ة االإ�ف ات خالل ف�ت الرسم١٨ : شاركت فرقة الطبل السورية بالمس�ي
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حيث كانت السيدات يطعمن املتظاهرين وأسرهم كذلك، ويوفرّن املأوى للمحتجي. وأطعم املطبخ ما 

يقارب ١٥٠ شخصا وجبتي كل يوم، من اخلبز، والبرغل والفاصوليا والقهوة.٤٩

على  رامي  )حنا(  جون  وفاة  كانت  اإلضــراب  في  اللبنانيي  ملشاركة  املأساوية  اللحظات  أكثر  لكن 

الوالية.  ميليشيا  يد 

ومـــا ظـــل الــغــمــوض 

موت  تفاصيل  يكتنف 

وصف  حيث  ــي،  رامـ

ــون وشــهــود  ــاحــث ــب ال

احلادثة  هــذه  العيان 

بــقــصــص وروايـــــات 

ــقــول  ــي ــة؛ ف ــف ــل ــت ــخ م

أنها  الــبــعــض  عنها 

تدافع  نتيجة  حدثت 

املتظاهرين  حــشــود 

باجتاه  لرامي  الكبيرة 

ــة. فــي حي  ــشــرط ال

ذكر آخرون بأن رامي 

من  للطعن  ــعــرض  ت

اخللف عندما كان يركض بعيدًا عن الشرطة.٥٠ وأجريت مراسم اجلنازة في كنيسة القديس أنطونيوس 

املارونية، وترأس املراسيم األب جبرائيل البستاني الذي حتول إلى مساند )ولو مرغما( لإلضراب بعد 

استشهاد رامي.٥١ ويعتبر قبر حّنا رامي في مقبرة القديسة مرمي للحبل بال دنس في مدينة لورنس 

. الرسم١٩ :ميليشيا والية ماستشوستس تحيط بالمتظاهرين. بإذن من مكتية الكوتغرس االأمريكي
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تذكارًا بأحداث عام ١٩١٢ االليمة، من خالل ما نقش 

عليه: "ضحية إضراب معامل النسيج عام ١٩١٢".٥٢

مدينة  في  اللبنانيي  املهاجرين  كل  يكن  لم  هذا  مع 

لورنس وما حولها، داعمي للمتظاهرين ومؤيدين لهم. 

فقد جعل اإلضراب، والسياسات الطبقية الناجتة عنه، 

من اجليران واالصدقاء اضدادًا، وانقسم االمريكيون 

من اصل لبناني إلى مؤيد ومعارض. على سبيل املثال، 

كانت سعدية زّمون ترمي معاكسي اإلضراب بالنفايات، 

مبن فيهم مواطنتها وجارتها ماري ناصر.  وفي أول 

أيام اإلضراب عارض األب البستاني في إحدى خطبه 

املارونية،  أنطونيوس  القديس  كنيسة  في  األحد  ليوم 

التزام  على  ابرشيته  ابناء  وحــث  بشدة  اإلضــراب 

محليتي  جريدتي  أخذت  كما  فيها.  والبقاء  منازلهم 

موقفي مختلفي من اإلضراب.  فقد كتب محرر جريدة 

مقاال  الثاني  كانون   ٢٣ بتاريخ  مكرزل  نعوم  الهدى 

افتتاحيًا مهاجمًا فيه املتظاهرين واحملتجي، وناصحًا 

االنشطة  عن  واالبتعاد  القانون،  إلى  بالرجوع  اياهم 

مجموعة  ان  مقالته  في  مكرزل  وذكر  "االشتراكية". 

املتظاهرين "السوريي" مت "خداعهم" من قبل محرضي 

خارجيي من أجل املشاركة في االضراب، وأضاف أن 

سلبي  بشكل  انعكست  قد  والسلوكيات  األعمال  هذه  ي جريدة مرآة الغرب. 
ف �ف الرسم٢٠ :مقالة لجنة المتظاهرين السوريي�ي

. ي
الله لدراسات االنتشار اللبنا�ف مركز خ�ي
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على كافة "السوريي" في عموم البالد.٥٣ وردًا عليه، وجهت مرآة الغرب، وهي اخلصم اللدود جلريدة 

الهدى، انتقادا شديد اللهجة في مقال بقلم "السوريون املضربون"، جاء فيه: "توقفوا، فأنتم املخادعون، 

إن العمال رجاٌل قادرون على الدفاع عن حقوقهم ويعلمون احلق والصواب أفضل منكم، وهم ليسوا 

بحاجة اليكم للدفاع عنهم". وذهب املقال إلى أبعد من ذلك، بأن شكك "باحلقائق" التي ذكرها مكرزل 

حول نسبة العمال املشاركي في اإلضراب. وأشاروا في النهاية إلى احتمال أن يكون مكرزل مدفوعًا 

له من قبل ويليام "وول"، وهو من أكبر اصحاب املعامل في لورنس.٥٤  

بينما احتد النقاش داخل اجلالية، كان اإلضراب ينمو عددا ووتيرة، وبدأت مجموعات من املضربي 

بالتظاهر في الشوارع مما أقلق حاكم والية ماساتشوسيتس ودفعه بالتنسيق مع أصحاب املصانع 

إلى نشر الشرطة وعسكر الوالية في كافة أنحاء مدينة لورنس. ومع تشبث الطرفي مبوقفهما، صارت 

املواجهات بي احملتجي ورجال الشرطة عنيفة. وبعد مرور شهرين تقريبا على بدء اإلضراب، ُعقدت 

جلسات في الكونغرس األمريكي في واشنطن من أجل بحث الظروف واألحداث التي تشهدها مدينة 

لورنس.٥٥ وُاجبر أصحاب املعامل في ختام هذه اجللسات، على اجللوس إلى مائدة املفاوضات والبحث 

عن احللول. وفي ١٤ آذار، صّوت أكثر من ١٥،٠٠٠ عامل على إنهاء اإلضراب، ومت إعطاء العاملي 

زيادة في الرواتب تتراوح ما بي خمسة وعشرين باملائة، وهي اخلطوة التي سرعان ما أدت إلى رفع 

الرواتب في معامل النسيج في عموم منطقة شمال شرق الواليات املتحدة.٥٦   

متتع العمال على اثر هذه الزيادة في رواتبهم بقدر من البحبوحة في املعيشة، إال أن ذكرى اإلضراب وما 

حققه من اجنازات بدأت تتالشى بعد ستة أشهر. ونظم األب جيمس اورايلي، رئيس اجلالية اإليرلندية 

الكاثوليكية في لورنس، في ١٢ تشرين األول )أكتوبر(، مسيرة "الله والوطن".٥٧ وقد عبرت هذه املسيرة 

اإلضراب.  خالل  انتشرت  التي  "التطرف"  بذلك صور  ماحي  والطاعة،  واملواطنة  الوطنية  شعور  عن 

واستمر قادة اإلضراب كاروسو، وايتور وجيوفانيتي بالدفاع عن حقوق العّمال بالتعاون مع قادة آخرين 

في منظمة العمالة الدولية حول العالم في عموم الواليات املتحدة. ومع حلول عام ١٩١٣ انخفض عدد 
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أعضاء املنظمة في مدينة لورنس إلى بعض املئات فقط، بعدما كانت تضم ما يقارب ١٤،٠٠٠ عضوا 

أثناء فترة اإلضراب، واختفى على اثر ذلك الفرع "السوري" للمنظمة في املدينة.٥٨ ولم يظهر االهتمام 

بإضراب اخلبز والورود مرة أخرى حتى فترة السبعينيات والثمانينيات في القرن املاضي، عندما أعاد 

املؤرخون والفنانون احملليون إلى الذاكرة أحداث عام ٥٩.١٩١٢ 

 تربية "مواطنني صاحلني"؟ 
ي الحياة االأمريكية وأرادت االندماج. لم يرغب الناس  بأن يكونوا 

"لقد اندمجت الجالية اللبنانية �ف

ي
". - جولييت البستا�ف ف .  لقد ارادوا ان يكونوا حقاً أمريكي�ي ف مختلف�ي

انتهاء  بــعــد  ــاجــرون  ــه امل شــعــر 

ــي مــديــنــة لــورنــس  اإلضــــراب ف

بأن  واحلاجة  اجتماعية،  بضغوط 

"أمريكيًة"  أكثر  بصورة  يظهروا 

صح  إن   -- "أجــنــبــيــة"  وأقـــل 

املشاعر  خلقت  فقد  التعبير. 

العدائية املتزايدة جتاه املهاجرين، 

وكذلك رغبة املهاجرين بأن يحذو 

الذي  غير  آخــر  طريقًا  ابنائهم 

من  حالًة  أنفسهم،  هم  سلكوه 

أجيال  بي  واالنقسام  االنشقاق 

املهاجرين املختلفة.  ي لورنس، ١٩١٢. بإذن من مركز لورنس للتاريخ.
ة “الله والوطن” �ف الرسم٢١ :مس�ي
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يكمن  على صعيدين.  األجيال  بي  واالختالف  االنقسام  هذا  تعزيز  في  مهمًا  دورًا  التعليم  لعب  وقد 

األول في رغبة املهاجرين االوائل برؤية أوالدهم أكثر جناحًا وعلى نحو أفضل مما هم عليه،  في حي 

ينضوي الثاني حتت مظلة املبادرات والبرامج التي كانت ترعاها احلكومة للحد من أفكار االشتراكية 

بي املهاجرين. وبالنسبة إلى املهاجرين اللبنانيي، لم يكن التعليم سوى وسيلًة لكسرالعوائق واحلواجز 

١٩٠٦عن  عام  لورنس  مدينة  في  املولود  رامي  أنطون  ويخبرنا  املعامل.  من  للخروج  وفرصًة  اللغوية 

عالقة املهاجرين اللبنانيي بالتعليم، بأن والديه، على سبيل املثال، لم يتحدثا اللغة االجنليزية اال قلياًل، 

العربية  اللغة  تعلم  عليه[  لزامًا  "]كان  فقد  لذا 

معهم[".  والتواصل  التحدث  يستطيع  ]حتى 

ويضيف "كان قليل من املهاجرين يتحدثون اللغة 

املهاجرون  "كان  فقد  املجتمع"،  في  االجنليزية 

يعيشون بالقرب من بعضهم البعض ويتحدثون 

بلغتهم العربية فقط".٦٠  ولم تذهب ماتيلدا عراج، 

وهي من مهاجري لورنس ايضَا، إلى املدرسة ابدًا، وتقول "لم يخبرني احٌد بأن علّي الذهاب ... ولم ُأجبر 

على تعلم اللغة االجنليزية فقد كان هناك ]عدد كاٍف[ من الناس يتحدثون العربية".  لكن ماتيلدا أسفت 

بعد عقود على عدم تعلمها االجنليزية وقالت "لقد فات األوان اآلن لكي اتعلم".٦١ 

وعلى الرغم من هذا الوجود العربي الكثيف في املجتمع، لم يتقاعس بعض املهاجرين االوائل عن تعلم 

اللغة االجنليزية، بل على العكس. يقول أنطون رامي بأن والدته كانت "الوحيدة ]من بي املهاجرين[ التي 

تتكلم اللغة االجنليزية في املنطقة" ألنها كانت بحاجة إلى استخدام اللغة االجنليزية في متجر زوجها لبيع 

البضائع.٦٢ وعندما تزوج انطوان رامي في لبنان خالل عشرينيات القرن املاضي، وجلب عروسه إلى مدينة 

لورنس، التحقت العروس حينها باملدرسة املسائية لتعلم اللغة االجنليزية بأسرع وقت ممكن. ويتذكر الدكتور 

سليمان خياط، مهاجر آخر من لورنس، والده واملجتمع آنذاك، يقول كان "يذهب ]والدي[ إلى املدرسة 

املــــدرســــة  إلـــــى  والــــــــدي  يــــذهــــب  “كان 
املــســائــيــة...مــثــلــه مــثــل الــكــثــيــريــن من 
املــهــاجــريــن الــلــبــنــانــيــني...لــيــتــعــلــمــوا 

اإلجنليزية.” - سليمان خياط
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مثل  مثله   … املسائية 

الكثيرين من املهاجرين 

فقد  ــيــي[،  ــان ــن ــب ــل ]ال

منهم  العديد  التحق 

املسائية  ــدرســة  ــامل ب

ليتعلموا  املدينة[  ]في 

القراءة والكتابة باللغة 

وليفهموا  االجنليزية، 

اللغة بشكل أفضل".٦٣  

ــعــكــس من  ــى ال ــل وع

ابائهم، فقد رأى اجليل 

املهاجرين  من  الثاني 

أن األهم هو إجادتهم اللغة االجنليزية واالبتعاد عن اللغة العربية، التي رأوا فيها سبب عدم تقدم ابائهم 

بل ورمبا فشلهم. فتذكر روز "كنت اشعر باخلجل دائمًا عندما لم تستطع أمي التحدث باالجنليزية".٦٤ 

وكذلك رفضت جولييت بستاني تعلم اللغة العربية محبذًة عليها اللغة االجنليزية، تقول "لم ارغب بأن 

اكون مختلفة … اردت ان اكون امريكيًة جدًا … ]لذا[ كنت ارفض التحدث بالعربية، كنت أكرهها".٦٥

وراء  الوحيدين  الدافعي  يكونا  لم  املهاجرين  نحو  األميركي  املجتمع  وعداء  االجتماعية  الضغوط  لكن 

خطرا  إجماال،  العمالية،  احلركات  تعتبر  األمريكية  احلكومة  فكانت  االمريكية.  احلياة  في  االندماج 

خلقته السياسة املعادية ألمريكا. وأصبحت مدينة لورنس بعد إضراب عام ١٩١٢ رمزًا مؤثرًا للتهديد 

الشيوعي. وأصبح مجتمعها املهاجر النابض واملتعدد الثقافات نقيضا لرؤية األمريكييون البيض من 

الطبقات الوسطى والعليا للمجتمع األمريكي. وعززت الثورة البلشفية عام ١٩١٧ واإلطاحة باالمبراطورية 

ي لورنس، ١٩١٢. بإذن من مكتبة لورنس العامة.
الرسم٢٢ :مدرسة أوليفر �ف
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الروسية مخاوف الطبقة االمريكية احلاكمة من أن العمال الصناعيون في أمريكا سيتحدون بدورهم 

ويطيحون بالنظام السياسي واالقتصادي واإلجتماعي السائد في الواليات املتحدة.

على  لورنس.  مدينة  في  وأفكارهم  املهاجرين  واقع  لتغيير  وسيلة  التعليم  من  احلكومة  اتخذت  عليه، 

سبيل املثال، مت ضم مدرسة أوليفر )Oliver School( إلى "اخلطة التعليمية في لورنس" لعام ١٩١٨ 

من قبل مجلس األمن الوطني واملجلس احمللي للمدارس، وذلك من أجل اختبار طرق تدريسية وتعليمية 

جديدة تساعد املدارس على حتقيق "إحدى مهامها االساسية، وهي بناء مواطني صاحلي في إطار 

الدميقراطية االمريكية".٦٦ وكان كل من جبرائيل يوسف، وجيمس خليل، وجوليا معلوف من بي أطفال 

املهاجرين اللبنانيي الذين ارتادوا مدرسة أوليفر خالل هذه الفترة. 

إن مجتمعًا من املهاجرين وتاريخًا يشوبه التمرد ضد السلطة، ال بد ان يثير مخاوف احلكومة.  لذا 

سعت األخيرة، على سبيل املثال، إلى وضع حٍد ألي حالة شغب أو اضراب مستقبلية وفرض االستقرار 

من خالل بناء األفكار واملفاهيم والتركيز على تعليم األطفال خاصة. مثال، كان يدرس طالب املرحلة 

الثامنة عن "خطر البلشفية على مدينة لورنس، والواليات املتحدة، وأوروبا … ومدى تعارض مبادئها 

الهدامة مع مبادئ الدميوقراطية األمريكية البناءة". كان يتعلم الطالب بأنه من املهم بالنسبة للمهاجرين 

في  أما  مواطني.  ويصبحوا  اجلنسية  على  املهاجرون  يحصل  وان  االجنليزية،  اللغة  تعلم  )كآبائهم( 

املرحلة السادسة، فكان على الطالب أن يحددوا كم عدد احلاصلي على اجلنسية من بي أفراد أسرتهم، 

وحث ابائهم واخوانهم على احلصول على اجلنسية.٦٧ 

وظهرت نتائج اخلطة التعليمية هذه عندما خرج عمال املصانع في مدينة لورنس لالحتجاج على استقطاعات 

الرواتب في العام ١٩١٩، فقد كان املدرسون في مدرسة أوليفر "يصححون األفكار واملفاهيم اخلاطئة" 

لدى طالبهم، فيناقشون معهم األحداث وردود أفعال عائالتهم.٦٨ وهكذا استطاعت احلكومة من خالل 

التعليم في املدارس دق إسفي اخلالف واالختالف إن صح التعبير بي أطفال املهاجرين وابائهم، "فلم 



30

ُيظهر ايًا من ]االطفال[ 

املــبــادئ  مــع  تعاطفًا 

التي  غير-االمريكية 

كان ]يؤمن[ بها ابائهم 

في  إال  ــم  ــه ــات ــه وام

حاالت قليلة جدًا".٦٩  

اجليل  أقــبــل  ــذا  وهــك

املهاجرين  من  اجلديد 

مدينة  في  اللبنانيي 

ــس، نــتــيــجــة  ــ ــورنـ ــ لـ

التعليم  في  انخراطهم 

اللغة،  حــاجــز  وكــســر 

وتشجيعهم على عدم العمل في املصانع، على سلوك طرق مختلفة عن تلك التي سلكها ابائهم وامهاتهم 

الذين عملوا في مصانع النسيج. تعلق جولييت بستاني على ذلك بقولها: "ال أذكر أن احدًا من أبناء 

جيلي قد ]عمل[ في املعامل، ال أحد".

 بداية حقبة جديدة
مع حلول عشرينيات القرن املاضي، بات وجود اجلالية اللبنانية راسخًا في مدينة لورنس. ومع ذلك، 

أخذت أعداد املهاجرين بالتراجع لسببي رئيسي. يعود األول إلى قيود الهجرة وقوانينها في تلك الفترة 

والتي فرضت نسبة ضيئلة على أعداد املهاجرين اللبنانيي املسموح لهم بالدخول إلى البالد في كل عام. 

والسبب الثاني هو تدهور صناعة النسيج في مدينة لورنس والتي محت معها رفاهية العيش وجاذبية 

ي للحصول عىل الجنسية االأمريكية، كانت تديره وزارة العمل االأمريكية.  بإذن  ي صف تحض�ي
الرسم٢٣ :مهاجرون �ف

. من مكتية الكوتغرس االأمريكي
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العمل في املدينة. وانتهى بذلك التجدد املدني واندثرت الثقافة واحليوية اللتي كانت تزخر بهما "سوريا 

الصغيرة" وحياة اجلالية اللبنانية في مدينة لورنس.  

في نفس الوقت الذي تراجعت فيه الهجرة اللبنانية إلى مدينة لورنس، واجهت العديد من معامل املدينة 

صعوبات وحتديات، خاصة بعدما شهد جنوب الواليات املتحدة خالل هذه الفترة، ازدهارًا كبيرًا في 

معامل النسيج، وبات بذلك منافسًا قويًا للمعامل 

املتحدة.  الــواليــات  شــرق  شمال  في  املــوجــودة 

تستطع  لم  وضغوطها،  املنافسة  لهذه  ونتيجة 

التي  والعقود  االتفاقيات  على  احملافظة  املعامل 

تغلق  املعامل  واخذت  واالحتجاجات.٧٠  اإلضرابات  من  سنواٍت  بعد  العمالية  االحتادات  مع  أبرمتها 

أبوابها بسبب هذه القيود والعراقيل، إال أن عددًا من املهاجرين ظل يعمل في هذه املعامل حتى أغلقت 

نهائيًا. وتصف روزالي حبيب تلك النهاية:"لقد عملت في معامل باسيفيك … وقبلها كنت اعمل في بايلوت 

راديو التابعة ملعامل ايفريت لكنهم أغلقوا اعمالهم"، وتضيف "ُأغلق كل مكان اشتغلت فيه".٧١ 

واتخذ العديد من املهاجرين اللبنانيي وأوالدهم في الوقت نفسه قرارات حاسمة ومصيرية باالبتعاد عن 

العمل في املعامل. وتتذكر جولييت بستاني "أن االمر الذي شددت عليه كافة العائالت ]من املهاجرين["، 

هو "أننا ال نريدكم أن تعملوا في املعامل مثلنا. البد لكم من أن حتصلوا على التعليم".٧٢ ومن بي هؤالء 

"أن يكمل تعليمه لكي يحصل على فرص عمل أفضل  ابنه فريد على  املهاجرين خليل عيد، فقد حث 

من التي كانت لدى ]ابائهم من املهاجرين[".٧٣ وبالرغم من أن العديد من هؤالء املهاجرين استمروا 

في العمل في املعامل، اال أن اوالدهم التحقوا باملدارس واستطاعوا مواصلة مهن مختلفة.  ويوضح 

الدكتور سليمان خياط هذا االمر بقوله "]كنا[ مثل غالبية ]املهاجرين[ اللبنانيي-السوريي، لقد ]...[ 

حّسنا أنفسنا، كما فعل آباؤنا، واستفدنا من ]الفرص واإلمكانيات[ التي كانت متاحًة حينها وذهبنا 

إلى املدارس".٧٤  

 - فيه.”  اشــتــغــلــت  مـــكـــان  كـــل  “ُأغِلق 
روزالني حبيب
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ومع تدهور أحوال املعامل في 

بدأ  واختفائها،  لورنس  مدينة 

بالرحيل  اللبنانيون  املهاجرون 

إلى مناطق اخرى. إال أن منهم 

من قرر البقاء في لورنس بسبب 

لدى  وتولد  العائلية.  الروابط 

شعورًا  لورنس  عن  رحلوا  من 

باحلني اليها. ففي عشرينيات 

سبيل  على  املــاضــي،  الــقــرن 

مع  رامي  انطون  انتقل  املثال، 

حيث  إلينوي  والية  إلى  اسرته 

كان يعيش أحد اقربائهم وميتلك متجرًا ناجحًا. قال انطوان بانه كان واقفًا ذات مرة في أحد شوارع 

بيوريا يراقب املارة، عندها قال في نفسه "لو أنني في لورنس، لكنت ألقيت السالم على شخصي من 

بي كل ثالثة مارة، ولكن هنا انا ال اعرف احدًا"، وأضاف "لذا فانا لم احب ]إلينوي[ ، ]لكن هنا[ منزلي 

وعائلتي".٧٥ وبرغم هذا احلني إلى لورنس وحياتها، لم يرجع العديد من سكان منطقة پلينز الذين تركوا 

لورنس بحثًا عن سكن وحياة أفضل في مناطق ومدن أخرى.  

على الرغم من حث األجيال الالحقة على جتنب العمل في املعامل، كما مر سابقًا، اال أن العديد من 

فترة  املعامل خالل  العمل في هذه  إلى  عادوا  املهاجرين(  الثاني من  )وغالبيتهم من اجليل  اللبنانيي 

الكساد الكبير في ثالثينيات القرن املاضي.  ويقول روبرت حامت مستذكرًا هذه الفترة: "هذا ما فكر به 

اجلميع في فترة الكساد الكبير ]…[ فرص العمل التي وفرتها معامل النسيج والقطن ومصانع اجللود".٧٦ 

ومارس املهاجرون عدة أعمال، فعملت والدة توماس خطار مثاًل في املعامل، وفي قطف التوت في وقت 

وع إعادة إنعاش المنطقة.    ف ١٩٥٥ و١٩٦٥ بسبب م�ش ي أغلقت ما ب�ي
الرسم٢٤ : الئحة المحالت اللبنانية ال�ت

بإذن من مكتبة لورنس العامة.
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الفراغ، أما والده فكان ميلك محل حالقة اضافة إلى عمله في مصنع واشنطن.٧٧  

العاملية  احلــرب  وخــالل 

معامل  انتعشت  الثانية 

ــاشــًا  ــع ــت ــج ان ــســي ــن ال

يدم  ــم  ل لكنه  كــبــيــرًا، 

طوياًل. فقد وظفت هذه 

كبيرة  اعــدادًا  املعامل 

لغرض  املهاجرين  من 

زيادة اإلنتاج في إطار 

بعد  ولكن  احلرب.  دعم 

أغلقت  احلــرب،  انتهاء 

أبوابها  املصانع  بقية 

نهائيًا. وارتفع على أثر 

في  البطالة  معدل  ذلك 

لورنس إلى أربعي في املائة )٤٠٪( في العام ١٩٤٩، في حي كان املعدل الوطني أقل من ثمانية في 

املائة. لقد أّثرت نهاية صناعة النسيج في لورنس على املدينة بشكل كبير، مما حدا باحلكومة األمريكية 

في اخلمسينيات من القرن املاضي أن تعلنها "منطقة منكوبة".٧٨  

ومع رحيل املهاجرين عن مدينة لورنس، سرت شائعات حول اعادة تطوير وسط البلد. وبدأ في عام 

التطوير في مدينة  العامة من قبل سلطة إعادة  پلينز في إطار جتديد األحياء  التطوير ملنطقة   ١٩٥٩

السالمة والصحة  تؤثر سلبًا على  عليه[  ]كما هي  املنطقة  "هذه  بأن  السلطة  أقرت هذه  فقد  لورنس. 

واألخالق والرفاهية في مدينة لورنس والتطور السريع الذي تشهده ]مناطقها[".٧٩ غير أن سكان منطقة 

ي لورنس، والمكان 
الرسم٢٥ : منظر كنيسة القديسة مريم من شارع إلم، الذي كان المركز الرئيسي للجالية اللبنانية �ف

ي الواليات المتحدة.   بإذن من مكتبة لورنس العامة.
االأك�ش كثافة �ف
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پلينز كان لهم رأيًا مغايرًا ومخالفًا ملا قيل. وتعليقًا منه على هذا األمر، يقول أنتوني ديفروسكيا "لم 

اكن اعلم باني اعيش ضمن منطقة العشوائيات واالحياء الشعبية الفقيرة حتى اخبرني احدهم بذلك".٨٠ 

وهكذا، لم يبق الكثير من العائالت اللبنانية في 

عائلة  آخر  حامت  روبرت  عائلة  وكانت  املنطقة، 

تكن  "لم  روبــرت  ويقول  املنطقة،  تترك  لبنانية 

ذكرياتي االخيرة هناك حتى عام ١٩٥٦ … لطيفًة 

ابدًا … فإذا لم يتم جمع القمامة والنفايات أصبح 

املكان مرتعًا للجرذان". وفي املساء، كان لزامًا 

تنظيف األسّرة ونفضها من احلشرات والصراصير قبل النوم. وبعد أن قضى كل حياته في شارع 

اوبرن، ُأجبر فارس حامت، والد روبرت، على إخالء منزله ومت طرده من قبل الشرطة، وهو يصرخ "إن 

بيت الرجل حصنه".٨١  

اخلامتة 
لقد اختلفت جتربة املهاجرين اللبنانيي في أميركا اختالفًا كبيرًا بحسب مناطق استقرارهم وأماكن 

سكناهم. في الوقت الذي عمل العديد منهم كتجار متجولي أو في مشروعات فردية مستقلة، عمل ثلث 

لورنس حتديدًا، عمل اآلالف من  املتحدة في الصناعة. وفي مدينة  الواليات  إلى  اللبنانيي  املهاجرين 

املهاجرين اللبنانيي في معامل النسيج في املدينة. فقد وفرت املعامل الكبيرة الواقعة على ضفاف نهر 

ميرماك لهؤالء القادمي اجلدد فرص عمل سهلة وسريعة ورواتب ثابتة؛ لكنهم سرعان ما اختبروا اسعار 

اللبنانيون،  القليلة. ومن غير زيادة في الدخول والرواتب، ُأجبر املهاجرون  الباهظة والرواتب  السكن 

رجااًل ونساًء، على االستمرار في العمل في هذه املعامل، وإرسال أطفالهم للعمل هناك ايضًا. ووجد 

لورنس  مغادرة  من  يتمكنوا  لم  لذا  القليلة،  الرواتب  بسبب  واالدخار  التوفير  في  صعوبة  املهاجرون 

ألــقــيــت  لــكــنــت  لـــورنـــس  إنـــنـــي يف  “لو 
ــن بـــني كل  ــســـام عــلــى شــخــصــني مـ الـ
ــا ال أعــرف  ثــاثــة مــــارة، ولــكــن هــنــا أنـ

أحدا.” - أنطوان رامي
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والسعي وراء فرص عمل اخرى. وحتت وطأة ضغوط العمل واحلياة هذه، انضم املهاجرون اللبنانيون 

الكادحون في املعامل إلى اضراب عام ١٩١٢، ولعبوا فيه ادوارًا مختلفة - كان اإلضراب صراعًا عماليًا 

يعبر عن مخاوف ويأس املجتمع الكبير وليس فقط املهاجرين. قاد أفراد من املهاجرين اللبنانيي الفرع 

"السوري" من منظمة العمالة الدولية في العالم خالل اإلضراب، ودعم آخرون جهود احملتجي من خالل 

التضييق على العمال الذين يحاولون كسر الصفوف األمامية للمتظاهرين وزعزعتهم.  

أصحاب  من  معارضا  موقفا  واتخذوا  املهاجرة  اجلاليات  من  غيرهم  مع  اللبنانيون  املهاجرون  احتد 

املعامل األمريكيي خالل االضراب. ورافق هذا رغبتهم برؤية أطفالهم يسيرون بخطوات تأخذهم بعيدًا 

عن معامل لورنس. فلقد حث هؤالء املهاجرون أوالدهم على سبر حياة مختلفة وتغيير مسارهم، وجنح 

البعض منهم في ذلك، في حي فشل آخرون. ورحل بعض املهاجرين اللبنانيي عن لورنس ومعاملها، 

في حي بقي آخرون. ومع مرور الوقت، وجد اولئك الذين رحلوا عنها أنفسهم مجبرين على العودة إليها 

وإلى معاملها، خاصة أثناء فترتي الكساد الكبير واحلرب العاملية الثانية، ولنفس األسباب التي دفعت 

للعمل ذاته -- سهولة احلصول على فرص عمل وتأمي دخل ثابت. وزاول مهاجرون آخرون  ابائهم 

أعماال مهنية مثل الطبابة واحملاماة، وفتح عدد من اللبنانيي متاجر ومحال جتارية. لكن حتى هؤالء 

كانوا يواجهون مغريات العمل في املعامل من جهة، وضغوط املجتمع املعارضة للمعامل من جهة اخرى. 

لكن في نهاية املطاف، ومع حلول خمسينيات القرن املاضي، انتهى عهد عمل املهاجرين اللبنانيي في 

املعامل الصناعية في مدينة لورنس، ورافق ذلك ظهور معامل النسيج في اجلنوب وازدهارها، وطمست 

عملية إعادة التطوير املدني في لورنس ما تبقى من آثار اجلالية اللبنانية في املدينة. ولكن مع أن العديد 

منهم تركوا مصاف الطبقة العمالية، إال أن قصصهم تسلط الضوء على جانب من تاريخ وجتربة الهجرة 

اللبنانية في الواليات املتحدة مت إهماله لوقت طويل. فهي تروي لنا ابعادًا جديدة عن حياة كادحة عاشها 

وبناها املهاجرون االوائل، والتي تفند بواقعها حكاية "بياع الكشة".
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عملت إيفا حتي في صناعة السيارات في مدينة ديترويت في الواليات املتحدة األمريكية.

 بإذن من املتحف العربي األمريكي الوطني.
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