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دراسة سوسووانثروبولوجوة : محالو سوق املوصل

 ائز حممد داؤدف. م. و مموفق ووسي حممود. م.أ
 25/3/2008: تاروخ القبول 30/1/2008: تاروخ التقدوم

 ةـــاملقدمــ

أية ظاىرة أك مشكمة بحث يمكف النظر إلييا مف أكثر مف زاكية، كقد 
يتمسؾ المختصكف برؤاىـ الخاصة كيقدمكف كصفان عمميان دقيقان لمجزء الذم يركزكف 

كثر ما أعميو، كعمى الرغـ مف أىمية ىذه الدراسات إال أنيا تفكتيا النظرة الكمية ك
ينطبؽ عميو ىذا القكؿ ىك الدراسات اإلنسانية كاالجتماعية، فالمجتمع مثؿ قدر 

يفكر جزئياتو في حالة حركة دائمة كالبد مف أكثر مف منظار لرصد فعاليات الناس 
. كحركتيـ كالبد مف أكثر مف مجس كاحد الستشعار ما يكمف خمؼ السمكؾ البادم

االجتماعية التي تعطي مثاالن مناسبان – كالسكؽ كاحد مف الظكاىر االقتصادية 
  ظاىرة ميمة تمثؿ األصؿلقكلنا السابؽ فيك في 

جزءان رئيسان مف مركفكلكجية المكاف حيث تؤدل مجمكعة مف الكظائؼ االقتصادية 
تدكر فيو مجمكعة مف نفسو التي ال غنى عنيا في حياة الناس، كفي الكقت 

 في مجتمع تؤطره قيـ كثقافة ان الفعاليات االجتماعية بحكـ ككف المتعامميف فيو أفراد
الذم يخمؽ فيو السكؽ قيمو كثقافتو الفرعية نفسو المجتمع ككؿ في الكقت 

كبذلؾ يككف السكؽ مجاالن مالئمان كخصبان لمالحظة الناس في تفاعميـ . الخاصة
 ككؿ بحسب القدر الذم األخرل األدكاراليكمي كؿ حسب دكره كفي مكاجية 

يحصؿ عميو مف القكة كطريقتو في النفاذ عبر مسالؾ البناء االجتماعي صكب 
كنأمؿ أف يككف ىذا البحث محاكلة متكاضعة لمنظر إلى السكؽ .. األفضؿالمكاف 

. خر مف عناصر الصكرةآمف غير النافذة االقتصادية لعمنا نقدـ عنصران 
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ملبحث األول ا

اإلطار املنهجي 

: حتدود مشكلة البحث

الميف في األصؿ ذات طبيعة اقتصادية تيدؼ لمحصكؿ عمى مردكد 
عداد معيف لألشخاص إمناسب يكفؿ مكاجية أعباء الحياة كتحتاج الميف إلى 

كلكنيا ليست متساكية في ذلؾ فالمردكد يختمؼ مف مينة إلى .. القائميف بيا
كاإلعداد يختمؼ كمان كنكعان بيف الميف، فيناؾ ميف تحتاج إلى قكة عضمية . أخرل

فضالن عف أف ىذه الميف تتحكـ بيا .. عداد معرفي كثالثة إلى رأسماؿإكأخرل إلى 
كال تكجد .. معايير اجتماعية فتعمي مف شأف بعضيا كتخفض مف شأف اآلخر

فَّ ذلؾ يختمؼ زمانيان كمكانيان إقاعدة محددة لترتيب الميف حسب أىميتيا إذ 
نَّو أكاحدة مف الميف التي ال يخمك منيا سكؽ كمف نافمة القكؿ  (الحمالة)كالعتالة 

بدكنيا ستكاجو األسكاؽ مشكالت ميمة خاصة تمؾ التي تتعامؿ بالبضائع 
فالحمالكف في كؿ زكايا السكؽ دكف أف يحسبكا جزءان اقتصاديان منو ... التقميدية

فضالن عف أف النظرة االجتماعية إلى ىذا العمؿ تضعو في مرتبة متدنية، فجميع 
التجار كالباعة كالحرفييف يتعاممكف مع الحماليف مرات عديدة يكميان كلكنيـ ال 

يختمطكف بيـ األمر الذم دفع بيؤالء إلى أف يمتفكا حكؿ أنفسيـ لتظير لدييـ حياة 
 ىذه الحياة ..ْف كانت ال تنفصؿ عنوإداخمية بعيدة نكعان ما عف حياة السكؽ ك

الداخمية لمحماليف في انطكائيا عمى نفسيا كفي عالقتيا مع تدفؽ مجريات السكؽ 
. ىي ما سنحاكؿ الكشؼ عنو في ىذا البحث

: أهموة البحث

ينظر الباحثكف في قضايا السكؽ في العادة إلى الجانب االقتصادم 
كفي .. كيحسبكف حركتو بمعدالت رقمية تتناكؿ حركة البضائع كرؤكس األمكاؿ

حركة تطكر كبيرة لمسكؽ في العالـ يبدك أف األسكاؽ التقميدية كخاصة المركزية 
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منيا بدأت تختفي كحمت محميا ككاالت إلكتركنية كأجيزة اتصاؿ كمبالغ مف الماؿ 
.. عبارة عف أرقاـ تتداكليا شاشات الحاسبات كتنتقؿ بيف الحسابات المصرفية

لذا كجدنا مف الميـ دراسة سكؽ المكصؿ بكصفو كاحدان مف األسكاؽ 
: ْف نبدأ دراستنا بحمالي السكؽ لما يأتيأالتقميدية المركزية ك

إف حمالي السكؽ كبرغـ أىميتيـ االقتصادية في األسكاؽ التقميدية كعمى مدل  .1
. تاريخ السكؽ يبدكف كفئة غير مرئية في دراسات السكؽ

ربما تساىـ مثؿ ىذه الدراسة في تأسيس نظرة أكثر كاقعية في الدراسات  .2
 .االقتصادية بإضافة البعد االجتماعي

قد تسيـ مثؿ ىذه الدراسة في إثارة االنتباه إلى فئات أخرل تقـك بأعماؿ  .3
.  كبالتالي تدفع إلى مساعدتيا عمى تحسيف ظركؼ عمميا كحياتيا (ىامشية)

: أهداف البحث

: يسعى ىذا البحث إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية
. كصؼ سكؽ المكصؿ بنائيان ككظيفيان  .1
التعرؼ عمى جماعة الحماليف في سكؽ المكصؿ بكصفيا جزءان اقتصاديان مف  .2

. السكؽ
الكشؼ عف أىـ المشكالت االجتماعية كاالقتصادية التي يعاني منيا حمالك  .3

.  السكؽ

: أدوات البحث

بسبب مف طبيعة البحث اختار الباحثاف المالحظة كالمالحظة بالمشاركة 
كالمقابالت لمحصكؿ عمى البيانات كالتكضيحات حكؿ الظكاىر كالتفاعالت الجارية 

.  في السكؽ
كمنعان لإلحراج الذم قد يالقيو العاممكف في السكؽ مف حماليف كباعة فقد 

.  اكتفينا باإلشارة إلييـ بكناىـ
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: منهج الدراسة

اعتمد الباحثاف المنيج السيكسيكانثركبكلكجي الذم يقكـ عمى النظر بطريقة 
كمية كشاممة إلى تمؾ المراكز االجتماعية المتمايزة التي يتكزع عمييا األشخاص في 

 بيدؼ تقديـ صكرة كصفية كتحميمية ألكضاع (1)المناشط االجتماعية المتنكعة
حمالي سكؽ المكصؿ مستخدميف المقابالت كدراسة الحالة لمتعمؽ في دراسة 

الظاىرة عممان بأف الباحثيف قضيا شطران مف حياتييما في سكؽ المكصؿ كال زاال 
. يرتبطاف بو بحكـ ميف أسرتييما كمعارفيما فيو

: جماالت الدراسة

 .. األجزاء الرئيسة مف سكؽ المكصؿ كتشمؿ:المجال المكاني
. (العتمي)باب السرام، باب الطكب، باب الجسر، سكؽ العتمة 

. حمالك سكؽ المكصؿ: المجال البشري
 كلغاية 15/10/2006 استغرؽ البحث الميداني المدة مف :المجال الزماني

10/12/2006 .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

محجكب، محمد عبده، االتجاه السكسيكانثركبكلكجي في دراسة المجتمع، ككالة المطبكعات،  (1)
 . 17 ص .ت.الككيت، ب
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املبحث الثاني 

التعروف باملفاهوم واملصطلحات 

 
يحمؿ : كرجؿ حّماؿ( 1)الحماؿ لغة حامؿ األحماؿ كحرفتو الحمالة: الحمالون .1

  .(2)الَكّؿ عف الناس
كؿ مف يحمؿ حمالن أك ثقالن أك بضاعة عف شخص آخر لقاء ... كاصطالحان 

.  جرٍر أ
 الحمالكف مجمكعة مف العامميف بنقؿ البضائع مف كالى :أما التعريف اإلجرائي

سكؽ المكصؿ كداخمو معتمديف في ذلؾ عمى قكاىـ العضمية فقط أك بمساعدة 
. عربات جر كدفع بدائية

 يستعمؿ المصطمح بعامة بمعنى المكاف الذم تباع فيو كتشترل منو :السوق .2
.  (3)البضائع بصكرة منتظمة

تنظيـ يتـ بمقتضاه االتصاؿ الكثيؽ بيف المشتريف كالبائعيف، إما : كالسكؽ
ما عف طريؽ الكسطاء كبحيث تؤثر األسعار السائدة في جزء مف السكؽ  مباشرة كا 

في األسعار التي تدفع في األجزاء األخرل مما يترتب عميو كجكد تجانس في 
. (4)أسعار السمعة الكاحدة

كتقسـ األسكاؽ أقسامان مختمفة عمى أسس مختمفة فمف حيث استمرارىا قد 
تككف دائمة أك مؤقتة كمف حيث اتساعيا قد تككف محمية أك أىمية أك عالمية كمف 

حيث أنكاع السمع لكؿ سمعة أك مجمكعة مف السمع سكقيا كمف ذلؾ أسكاؽ 

                                                           

، لساف العرب، دار صادر، بيركت،  (1) ابف منظكر أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر
 . 177، ص 11، المجمد 3ط

 .180المصدر نفسو، ص  (2)

 . 600، ص 1981سميـ، شاكر مصطفى، قامكس االنثركبكلكجيا، جامعة الككيت،  (3)

، ص 1982بدكم، احمد زكي، معجـ مصطمحات العمـك االجتماعية، مكتبة لبناف بيركت،  (4)
258. 
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العقارات كأسكاؽ العمالت األجنبية كأسكاؽ المحاصيؿ الزراعية أك الصناعية كمف 
حيث أقساـ السمع تقسـ إلى سكؽ سمع اإلنتاج كسكؽ سمع االستيالؾ كمف حيث 

.  (1)الكميات سكؽ الجممة كسكؽ التجزئة
: أما التعريف اإلجرائي

السكؽ ىك المكاف الذم يقصده المشترم ليحصؿ عمى السمعة التي 
يحتاجيا كأثناء ذلؾ يتفاعؿ مع اآلخريف مف باعة كمشتريف كحماليف كغيرىـ تفاعالن 

.  اجتماعيان 
مجمكعة كبيرة مف الدكاكيف المتراصة كالممتدة عمى شكؿ أزقة  :سوق الموصل .3

متشعبة فضالن عف مجمكعة مف القيصريات كالخانات القديمة كالحديثة كتنقسـ 
إلى أسكاؽ تختص بأنكاع محددة مف السمع االستيالكية كتشمؿ نمطي البيع 

.  بالجممة كالمفرد كيحتؿ جغرافيان مكانان ميمان مف مركز مدينة المكصؿ

: بعض الدراسات السابقة

: نشير ىنا إلى دراستيف عف السكؽ تمثؿ كؿ منيما اتجاىان مختمفان 
 (2)(دراسة ميدانية لسكؽ صنعاء)عبيد محمد عناف المكسكمة .  ىي دراسة د:األولى

سكؽ )كىي دراسة كصفية كدقيقة لمسكؽ كأقساميا يعقب الحديث عف كؿ قسـ 
تعميؽ لمباحث، إال أف الدراسة في عمكميا كصفية الطابع تيتـ بالجانب  (فرعي

االقتصادم كالتجارم ككذلؾ التعميقات التالية لمكصؼ كلعؿ ذلؾ يعكد إلى أصؿ 
. تخصص الباحث في التجارة كاالقتصاد

األسكاؽ الشعبية في مدينة ) ىي دراسة شفيؽ إبراىيـ صالح المكسكمة :الثانية
ىذه الدراسة ذات طابع مختمؼ ألنيا تعتمد مدخالن انثركبكلكجيان ال . (3)(كرككؾ

                                                           

، 1975. ع.ـ.مدككر، إبراىيـ، معجـ العمـك االجتماعية، الييئة المصرية العامة لمكتاب ج (1)
 .324ص 

عناف، عبيد محمد، دراسة ميدانية لسكؽ صنعاء، مجمة دراسات يمنية، مركز الدراسات  (2)
 . 147-129، ص 1983، آذار 11كالبحكث اليمني، صنعاء، العدد 

رسالة ( دراسة أنثركبكلكجية)صالح، شفيؽ إبراىيـ، األسكاؽ الشعبية في مدينة كرككؾ  (3)
 . 1994ماجستير غير منشكرة، جامعة بغداد، كمية اآلداب، قسـ عمـ االجتماع، سنة 
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يخمك مف الكصؼ كلكف مع التركيز عمى الجكانب الثقافية كمحاكلة تقصي أبعادىا 
 مكاف البحث مدينة كرككؾ المتعددة أفَّ  خاصة ك..في عالقات السكؽ كتفاعمو 

األعراؽ كالثقافات ككأنما السكؽ ىك بكتقتيا التي تجمعيا كتصيرىا كتؤطر 
:  اختالفاتيا كيبدك ذلؾ في استنتاجات الباحث كمنيا

 الريفية عالقة اجتماعية ذات –تمخضت عف العالقة االقتصادية الحضرية  .1
. طابع إيجابي ساىمت في تغيير معايير القيـ لكال الطرفيف

االقتصادم - إف أنكاع األسكاؽ الشعبية أظيرت أنماط التفاعؿ االجتماعي  .2
. اإليجابي كالمعقكؿ كالسمبي منو

إف لألسكاؽ الشعبية حياتيا االجتماعية الممثمة بمشخصاتيا كما أف ليا قيميا  .3
. ذات الطابع المميز
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املبحث الثالث 

نظرة عن كثب  .. سوق املوصل: أواًل

يتككف سكؽ المكصؿ مف عدد كبير مف الدكاكيف كالمحالت كالتي تكّكف 
بمجمميا شبكة عنكبكتية مف األزقة الضيقة التي تمتؼ عمى نفسيا لتسيطر عمى 

ىذه األزقة معركفة لدل أبنائيا ... مساحة كاسعة مف مركز مدينة المكصؿ القديمة
 استمرت بتجاكرىا أفَّ بأسماء محددة تفصؿ كؿ منيا عف اآلخر تخصصيان ك

كيسمى )بعض ىذه األسماء ذك عالقة بالبضائع المتداكلة في الزقاؽ .. المكاني
فيناؾ مثالن سكؽ الصفاريف كىك باألصؿ الزقاؽ الذم تتداكؿ فيو  (لدل الناس سكقان 
كسكؽ التنكجية كىك  (كقد غمبت عميو أكاني األلمنيـك حاليا)األكاني النحاسية 

كمنيا مالو 1)*(مختص بأعماؿ الصفيح كالعطاريف كالصرافيف كالبزازيف كاليكزبكية
سباىي بازار  (قيسارية)عالقة بأسماء تاريخية قديمة مثؿ خاف الباليكز أك قيصرية 

كمنيا مالو عالقة بالشكؿ المكرفكلكجي لمسكؽ أك مكانو الجغرافي مثؿ باب الجسر 
كمنيا مالو عالقة بحادثة مثؿ خاف  (العتمة)كباب السرام كسكؽ العتميي 

بعض ىذه األسكاؽ احتفظ باالسـ .... المقصكص كىك خاف قديـ قصو طريؽ
كفضالن عف . كالتخصص كاآلخر تغيرت تخصصات محالتو كبقي لو االسـ القديـ

في باب السرام  (جامع عبداؿ)الدكاكيف تنتشر في السكؽ جكامع كمساجد أشيرىا 
عند  (جامع االغكات)ك  (جامع باب الطكب)قرب التنكجية ك (جامع الباشا)ك

طرؼ السكؽ المطؿ عمى نير دجمة كالعديد مف المساجد الصغيرة المتناثرة بيف 
. أرجائو

                                                           

 .صاحب المئة، كممة تركية تشير إلى تنكع البضائع لدل البائع الكاحد.. اليكزبؾ)*( 
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ككالعادة تنتشر أيضان بيف جنبات السكؽ المطاعـ المختمفة كمحالت بيع 
الشام كمف المألكؼ أف ترل أحد عماؿ المطعـ كىك يحمؿ صينية عمييا أطباؽ 

يدكر عمى  (الجايجي)الطعاـ يغدك بيا مميئة كيركح فارغة ككذلؾ بائع الشام 
المحالت يكزع أقداح الشام، كال ننسى اإلشارة إلى ظاىرة الباعة عمى البسط 

. )*(كالذيف يشغمكف القسـ الكسطي مف جميع الممرات كاألزقة في السكؽ تقريبان 
كالكثير مف أصحاب المحالت كرثكىا عف )**( سكؽ المكصؿ ىذا قديـ

آبائيـ كاستمركا بالعمؿ فييا حتى أننا نجد عشرات المحالت المتجاكرة يعمؿ فييا 
كبسبب ىذه .. أشخاص عمؿ آباؤىـ فييا متجاكريف كذلؾ لعقكد طكيمة مف الزمف

الجيرة الممتدة زمانيان كبسبب التعامؿ اليكمي بيف مف يعممكف في تجارة بضائع 
بعينيا نشأت كاستمرت عالقات اجتماعية قائمة عمى المعرفة الشخصية، كالف 

غالبية العامميف ينتظميـ مستكل اقتصادم كاجتماعي متقارب فإف ىذه العالقات 
كيمكف أف نممح بسيكلة ىذا .. تكثقت كامتدت إلى األبناء الذيف حمكا محؿ آبائيـ

النمط الشخصي مف العالقات في األحاديث المتبادلة كفي التمميحات الطريفة كفي 
االستفسار عف أحكاؿ األىؿ كالسؤاؿ عف أفراد مف عائمة الجار في السكؽ كفي 

فالسكؽ اذف ليس فقط مكاف كال ىك . معرفتيـ التفصيمية بحيكات بعضيـ البعض
نما ىك مجتمع مف الناس يتفاعمكف فيما بينيـ كتنشأ  كذلؾ بفعالية اقتصادية فقط كا 

ل الجانب االقتصادم ػبينيـ عالقات اجتماعية، كقد يككف ليذه العالقات تأثير عؿ
كر ػكف في حيف إف المنظػكف االقتصادمػكؽ كىك أمر أغفمو باستمرار الباحثػلمس

ده األنثركبكلكجيكف لمسمكؾ االقتصادم يضيؼ أبعادان غير ػػم الذم يعتـػالثقاؼ
. (1)اقتصادية لمكاقع االقتصادم

                                                           

مكفؽ كيسي محمكد كفراس عباس فاضؿ، ... لمزيد مف التفصيؿ عف ىؤالء الباعة انظر)*( 
 باعة األرصفة، مجمة دراسات مكصمية، مركز دراسات المكصؿ، جامعة المكصؿ، العدد

 . (؟؟)
أقدـ اإلشارات إلى سكؽ المكصؿ تشير إلى دكاكيف في سكؽ باب السرام قرب جامع  (**)

ىػ، السكؽ الكبير 1105سكؽ العمكة : ىػ ثـ تتالت اإلنشاءات فيو1088عبداؿ أنشئت عاـ 
. ىػ1264ىػ، سكؽ باب الطكب 1262ىػ، سكؽ المالحيف 1232ىػ، سكؽ الصفاريف 1169
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كىكذا يمكف النظر إلى السكؽ نظرة اجتماعية كأنثركبكلكجية فأصحاب 
المحالت كالتجار كالعامميف جميعان ىـ مجتمع السكؽ كلكف ىذا المجتمع ال تنقصو 

االختالفات االقتصادية كاالجتماعية فبينيـ تجار جممة كباعة مفرد يعتمدكف 
عمييـ، بعضيـ يممككف محالتيـ كاآلخريف يستأجركنيا، فييـ رب عمؿ كفييـ مف 

يعمؿ لدل الغير فييـ األستاذ أك األسطى كفييـ العامؿ أك الصانع أك الخمفة، 
أك بأقاربو المقربيف كىناؾ  (كىذا اقرب لمثقة)كبعضيـ يستعيف بأكالده في عممو 

 لمدة طكيمة حتى ارتبط قحاالت كثيرة بقي فييا العامؿ يعمؿ لدل الشخص نفس
رب العمؿ كبينيما درجة عالية مف الثقة حتى أف رب العمؿ  (استاده)اسمو باسـ 

كلكؿ ذلؾ مالمح اجتماعية يعرفيا أبناء . ليترؾ الدكاف في حكزة العامؿ كتصرفو
 (جمب الغداء مثالن )السكؽ في أساليب المخاطبة كالنداء كفي التكميفات الشخصية 

كالتمتع بساعات االستراحة، كغير ذلؾ، كينعكس بعضيا عمى المعامالت التجارية 
كفي درجة الثقة بينيـ فيما يتعمؽ بأداء المستحقات المالية، كمف المؤشرات الميمة 

في التعامؿ المعرفة الشخصية، كتأتي ىذه مف قدـ العمؿ في السكؽ بالنسبة 
لمشخص أك مف استمرار العمؿ في السكؽ جيالن بعد جيؿ بالنسبة لعائمتو كلعؿ 

 سمعة الشخص كسمعة فَّ المعرفة الشخصية ىذه مف أىـ مؤشرات التعامؿ أل
عائمتو ىي في الغالب أىـ مف ربح صفقة أك خسارتيا، برغـ ظيكر بعض 

 خصكصان –االستثناءات في اآلكنة األخيرة، كىذا أمر آخر يكضح صمة االقتصاد 
 بالبنية االجتماعية التي تنتظـ سمكؾ أصحاب الميف في أدائيـ –جانب الميف 

لمينيـ فالمعارؼ كالخبرات كالميارات التقنية كالعممية ال تكفي لتنظيـ السمكؾ 
الميني المقبكؿ اجتماعيان بؿ البد مف اعتماد ىذا السمكؾ عمى المعايير كاآلداب 

. (1)االجتماعية المخصصة ليذه الميف

البنوة التنظوموة للسوق  : ثانوا

                                                                                                                                              

مجمكع الكتابات المحررة عمى أبنية المكصؿ، جمعيا نقكال سيكفي، حققيا سعيد : المصدر
.  125–123، ص1956الديكه جي، مطبعة شفيؽ، بغداد، 

النكرم، قيس، االنثركبكلكجيا االقتصادية، جامعة بغداد، بيت الحكمة مطبعة التعميـ العالي  (1)
 . 12، ص 1989في المكصؿ، 

 . 19النكرم، قيس، مصدر سابؽ، ص  (1)
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الكصؼ السابؽ يعرض صكرة خارجية لمسكؽ، كخمؼ ىذه الصكرة ىناؾ 
تركيبات أخرل، إذ تتحدد الكثير مف العالقات الرئيسة فيو مف خالؿ مبدأيف 

كقبؿ تكضيح الفكرة البد مف اإلشارة إلى أف  (المنافسة كالتحكـ)أساسييف ىما 
يضـ عددان مف األسكاؽ الفرعية يمكف دراسة كؿ منيا عمى حدة  (سكؽ المكصؿ)
غمب العمميات االقتصادية كما ينبثؽ عنيا مف عالقات تنافس كتحكـ تدكر أ أفَّ ك

داخؿ السكؽ الفرعي كالذم ىك مجمكعة العامميف في مجاؿ سمعي معيف منيا عمى 
سكؽ البالستؾ،  (الزجاجيات)سبيؿ المثاؿ سكؽ المالبس الجاىزة، سكؽ الفرفكرم 

الخ  ... سكؽ األحذية، سكؽ العطاريف
تتكرر الصكرة في األسكاؽ الفرعية لتصبح في النياية نفسو كفي الكقت 

تأخذ الفعاليات  (المنافسة كالتحكـ)صكرة لمسكؽ الكبير ككفؽ ىذيف المبدأيف 
:  االجتماعية كاالقتصادية أشكاليا عمى النحك األتي

كبر عدد أ كىي عممية تفاعمية اجتماعية مكضكعيا األساس جذب : المنافسة.أ
ممكف مف الزبائف أك المشتريف العابريف سكاء بطرؽ عرض البضاعة أك 
تخفيض األسعار أك تقديـ تسييالت الدفع كأحيانا بطرؽ تعامؿ كدية مع 

كمف المعمـك أف الحصكؿ عمى زبائف أكثر ىك مؤشر ... المشتريف كالزبائف
يعني أف زيادة حصة بائع ما مف المشتريف نفسو نجاح البائع كلكنو في الكقت 

يعني نقصانيا لدل اآلخريف كىذا ىك الجانب الذم يخمؽ المشاعر التنافسية 
التي قد تصؿ إلى حد الحنؽ كالغضب كقد تدفع الخسارة التنافسية البعض إلى 

الكذب كالتشيير )اعتماد أساليب غير مقبكلة ضمف دائرة أعراؼ السكؽ مثؿ 
كىذه جميعان تؤثر سمبان في نظرة  (بالمنافس أك االنتقاص مف قيمة بضاعتو

أبناء السكؽ إلى ممارسيا كما قضى بذلؾ العرؼ االجتماعي لمسكؽ كألجياؿ 
...  عدة

إال أف ذلؾ لـ يمنع ظيكر حاالت كثيرة مف ىذا النكع بيف األجياؿ الجديدة 
مف الباعة كخاصة أكلئؾ الذيف دخمكا السكؽ دكف أعداد مسبؽ ألسباب تتعمؽ 

ألؼ قمبي كال )بضيؽ فرص العمػؿ خارجيا أك كفاة الكالد كلساف حاليـ يقكؿ 
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كىك مكقؼ كاف يمكف أف يطيح بالتاجر )**( (عفية عالمي يجيب نقش)ك1)*((غمبي
. فيما مضى

كتشتد المنافسة عادة في حاالت الرككد التي ساعدت األكضاع التي تمر 
بيا المدينة عمى تكرارىا أك كمما تشابيت البضائع التي يتعامؿ بيا الباعة ككاف 

مصدرىا كاحدان مما يضّيؽ مف ىامش المناكرة في البيع، كما تشتد كمما كانت ىذه 
 ال يعكد لدل ق نفسكبالسعر ىاالمحالت متجاكرة فأماـ دكانيف يبيعاف البضاعة نفس

. المشترم مف داعٍر لتفضيؿ أحدىما عمى اآلخر سكل ميارة البائع في جذب الزبائف
كيقصد بو السيطرة عمى مجريات األمكر في السكؽ كتكجيييا لتحقيؽ :  التحكم.ب

قدر اكبر مف األرباح، كبدييي أف ىذا يتعمؽ بالتجار الكبار في السكؽ الذيف 
يممككف مف األمكاؿ كالتسييالت ما يسمح ليـ إما باحتكار االستيراد كفؽ اتفاؽ 

مع المصدر األصمي لمبضاعة أك لدييـ القدرة عمى إغراؽ السكؽ بكميات 
كبيرة مف البضاعة بحيث يفقد اآلخركف ىامش المناكرة في البيع أك تككف 
لدييـ القدرة عمى تحمؿ الخسارة أثناء المضاربة مع المنافسيف لمدة أطكؿ 
بحيث يدفعكف منافسييـ لمخركج مف المنافسة ثـ يعكدكف لمتحكـ باألسعار 

. كبالتالي تعكيض الخسارة
كمف نافؿ القكؿ أف مثؿ ىذه القكة االقتصادية تؤثر في القطاع الذم 

بتداءن مف منافسييـ األقؿ قكة نزكالن إلى صغار الباعة عمى اتختص بو كتتحكـ بو 
كقد يتحكـ البعض منيـ في أكثر مف قطاع يحكـ أف اإلمكانيات ... األرصفة

... المادية لبعضيـ تتيح ليـ التعامؿ في أكثر مف نكع مف البضاعة في كقت كاحد
ىكذا تتشكؿ لنا صكرة السكؽ البنائية حيث ينقسـ أفقيان إلى مجمكعة مف 

القطاعات يختص كؿ منيا بنكع مف البضاعة كىي بدكرىا تنقسـ ربما إلى عشرات 
الميف الصغيرة، كعمكديان ينقسـ إلى كبار التجار عمى قمة اليـر كمف ثـ التجار 

األصغر كالكسطاء كباعة المفرد مف أصحاب الدكاكيف كأخيران باعة األرصفة، كىـ 

                                                           

 .أفضؿ مف أف ُأغمب مرة كاحدة (أغير رأم كانكث بعيد البيع)أم اقمب ألؼ مرة )*( 
 .(الميـ الفكز)المقصكد )**( 
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في السكؽ يحتمكف كسط مجرل السكؽ بعرباتيـ كمناضدىـ التي تتراصؼ كتتمكل 
. كحاجز خشبي يقسـ السكؽ طكليان 

 

: محالو السوق

؟ أنيـ منبثكف في كؿ جنبات السكؽ .. فأيف يقع حمالك السكؽ مف كؿ ىذا
ينقمكف بضائعو مف نقاط التحميؿ األساسية كىي مناطؽ كصكؿ كتفريغ البضاعة 

كأشيرىا كراج حافظ الذم يعمؿ منذ ستيف عامان في نقؿ البضائع  (بالكراج)كتعرؼ 
كمف ىناؾ تحمؿ البضاعة عمى عربات الدفع الكبيرة كىذه 1،)*(مف كالى المدينة

تحتاج إلى حماؿ شاب يسحب العربة كاثنيف آخريف يدفعانيا كعادة يرافقيـ حماؿ 
كبير السف يتكلى عمميات التسميـ كأحيانا استالـ األجرة، ىذه البضائع تفّرغ في 

مخازف تقع عادة في الجكانب الخمفية مف العمارات المككنة لمسكؽ أك في طكابقيا 
كمف ىناؾ يعاد تكزيعيا إما بيف أجزاء ... العميا، كىي ميمة يتكالىا الحمالكف

السكؽ نفسو أك إلى خارجو حيث تنقؿ بالسيارات إلى أسكاؽ مناطؽ المدينة أك 
كىذا يتـ عادة بعربات صغيرة يتكالىا فتياف صغار ... أسكاؽ االقضية كالنكاحي

أعمارىـ بيف الثانية عشرة كالثامنة عشرة أك أكثر قميالن أك تنقؿ عمى ظيكر كأكتاؼ 
 المسافة قريبة أك أف األمر يتطمب صعكد درجات أك ربما فَّ ما ألإالحماليف، 

.  كببساطة الف الحماؿ ال يممؾ سكل عضالتو
كمف الكاضح أف ىؤالء الحماليف يتأثركف بمجريات األمكر في السكؽ فمع 
رككده يقؿ عمميـ كيزداد بازدياد نشاطو، كالف ىؤالء ال يممككف سكل قكة عمميـ 
التي تؤىميـ لنيؿ قكت يكميـ يككف تأثرىـ بإغالؽ السكؽ كقصر ساعات العمؿ 

جراءات منع التجكؿ  . كبر بكثير مف اآلخريفأبسبب الظركؼ األمنية كا 

                                                           

 حسب ركاية السيد حاـز عمي الياللي الكاتب 1948عاـ  (نقميات حافظ)تأسس كراج حافظ )*( 
 .خذ المينةأأحد المؤسسيف كعنو  (عثماف أبك طو)في التقميات حيث كاف خالو 
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كما تنعكس حالة المجتمع في السكؽ الذم يعتمد أساسان عمى القدرة 
الشرائية لممدينة كمحيطيا، كبسبب التأثير السمبي المتزايد لرككد األعماؿ في 

قطاعات كاسعة مف اقتصاد المدينة جرل الكثير مف التركيز عمى سكؽ المكصؿ، 
كشيد السكؽ زيادة في عدد باعة األرصفة كأعداد الحماليف فالبعض ىجر عممو 
السابؽ كأصبح حماالن كاآلخر ترؾ المدرسة كالتحؽ بسكؽ المكصؿ ال يممؾ مينة 

كىكذا أصبح لدينا عدد كبير مف العامميف في . كال رأس ماؿ فانخرط ضمف حماليو
.  ىذا المجاؿ كأدل تتابع التفاعؿ إلى ظيكر أشكاؿ تنظيمية

الحماليف كانكا دائمان مكجكديف في السكؽ ككانكا معركفيف أفَّ كمف البدييي 
بأسمائيـ كبتخصصاتيـ، فيذا حماؿ زجاجيات كذاؾ مختص بحمؿ األقمشة كثالث 

يعمؿ لدل العطاريف، كىـ أيضان يعرفكف تجار السكؽ كباعتو جميعان األمر الذم 
ساعد عمى انسيابية كبيرة في العمؿ فال يحتاج التاجر سكل إف ينادم الحماؿ 

كربما يرسؿ المشترم ثمف  (خذ ىذه البضاعة إلى فالف)الذم يعرفو كيقكؿ لو 
أنماط مف العالقة بيف الحماليف عرفكا  كقد نشأت. البضاعة مع الحماؿ إلى البائع

ف لتجار معينيف، كالكثير منيـ كانكا مؤتمنيف عمى محالت كبضائع كبأنيـ تابع
كأمكاؿ كثيرة فبعضيـ يحمؿ في حزامو مفاتيح مخزف التاجر كىػػك مخكؿ بإخراج 

البعض اآلخر . البضاعة حسب أكامر التاجر، فيك بذلؾ يقـك بدكر أميف المخزف
يدير مجمكعة مف  (حماؿ باشي)اختص بالعمؿ لدل أصحاب النقميات كأصبح 

الحماليف الشباب كالذيف ىـ عادة مف أبنائو أك أقاربو كمعارفو، ينظـ تكزيع 
البضائع بيف كراج النقميات كبيف التجار ثـ في آخر النيار يدكر عمييـ يستكفي 

. منيـ (الحمالية)أجرة 
كعمى العمكـ يمكف تقسيـ الحماليف إلى أنكاع كبأكثر مف طريقة، فإذا نظرنا 

: إلييـ بحسب أدكات العمؿ نجد فييـ
فينقمكف البضائع عمى ظيكرىـ أك . ف يعتمدكف عمى قكاىـ العضمية فقطمحماؿ .1

تمسؾ بكاسطتو  (جنكاؿ)أكتافيـ كال يستخدمكف مف األدكات إال حبالن كخطافان 
البضاعة بغرزه فيما غمفت بو، كىؤالء عادة ينقمكف البضائع بيف الطكابؽ أك 
في األماكف الضيقة التي ال تستطيع العربات الدخكؿ إلييا أك بسبب كجكد 
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حكاجز ىي عبارة عف قضباف حديدية مغركزة في ارض مدخؿ السكؽ كىـ 
. عادة مختصكف في نقؿ بضائع محددة كيأخذكف أجكرىـ بالقطعة

ف يستخدمكف عربات خشبية ذات دكالبيف كذراعيف طكيمتيف كلكنيا محماؿ .2
صغيرة الحجـ كىي تستخدـ في حاالت تككف فييا الطريؽ ضيقة أك بيا 

 البد مف عربة دفع لنقؿ البضائع كما في حالة قدرجات قصيرة كفي الكقت نفس
كاالثناف  (سكؽ العتمي)أك مناطؽ سكؽ الكمرؾ القديـ  (قيصرية سباىي بازار)

سكقاف لألقمشة، كعدد ىذه العربات قميؿ بالقياس إلى األنكاع األخرل 
. لمحدكدية استخداميا

ف يستخدمكف العربات الحديدية ذات الدكاليب الثالثة كىك النكع األكثر محماؿ .3
عددان كبأحجاـ متنكعة تتناسب مع أعمار كقكة عضالت مستخدميا، كبذا نجد 

. مستخدمييا تتراكح أعمارىـ بيف العاشرة كالخمسيف مف العمر
بعض الحماليف العامميف عمى مثؿ ىذه العربات يعممكف لدل تجار معينيف 

بحيث يعرؼ باعة المفرد عائدية البضاعة بمعرفة الحماؿ الذم ينقميا كلكف 
الغالبية جكالكف كقد يختص البعض في نقؿ بضائع معينة كبذلؾ يرتبط بسكؽ 

. فرعي محدد
ىؤالء الحمالكف يزداد عددىـ كثيران في أياـ الصيؼ فعطمة المدارس فرصة 

 يأتكف السكؽ عمى شكؿ مجمكعات مف األخكة أنيـكمف المالحظ .. لمعمؿ
كاألقارب أك عمى األقؿ أبناء منطقة كاحدة فيعممكف سكية كيشكمكف عصبة ال 

.  تسمح لغريب بالعمؿ معيا، كبينيـ درجة مف التساند تسمح ليـ بالدفاع عف أنفسيـ
كىي  (دكاليب سيارة)ف يستخدمكف عربات خشبية ذات دكالبيف كبيريف محماؿ .4

عربات كبيرة الحجـ تتسع لبضائع كثيرة كثقيمة يستخدميا عادة حمالك كراجات 
النقؿ مف كالى المحافظة مثؿ كراج حافظ كنقميات الشماؿ، ككؿ عربة منيا 

تحتاج ألكثر مف شخص بيف مف يسحبيا كمف يدفعيا، كىذا النكع أيضان نجد 
.  فيو مختصكف بنقؿ بضائع معينة دكف غيرىا

: كيمكف أف نممح تقسيمان آخر لمحماليف لك نظرنا إلييـ مف زكايا أخرل مثؿ
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حمالكف ثابتكف تقريبان في أسكاؽ كأماكف بعينيا بحيث يمكف أف تجدىـ إذا  .1
. طمبتيـ فييا

.  حمالكف جكالكف ال يقر ليـ قرار .2
: أو
. حمالكف يعممكف كيكاجيكف مشكالتيـ بمفردىـ .1
. حمالكف يعممكف كيكاجيكف مشكالتيـ في جماعة قرابية أك جماعة أقراف .2

: أو
. حمالكف دائمكف مكجكدكف في كؿ أياـ السنة فال بديؿ ليـ عف المينة .1
.  حمالكف مكسميكف مثؿ طمبة المدارس الذيف يعممكف كؿ صيؼ .2
حمالكف مؤقتكف، كىؤالء يعممكف اضطراران كعينيـ عمى ميف أخرل ما أف  .3

. تتكافر الفرصة حتى يترككا ىذه المينة كينتقمكا إلى غيرىا
حمالكف طارئكف، كىؤالء الذيف ىجركا مؤخران مينان أسيؿ كلكف لـ تعد تدر  .4

. عمييـ ما يكفييـ مثؿ باعة السجائر كباعة الخضراكات أك سكاؽ سيارات أجرة
كعمى الرغـ مف الكجكد الدائـ لمحماليف في السكؽ كتعامميـ مع جميع 

أفراده، كعمى الرغـ مف ككنيـ يقكمكف بنشاط ال غنى عنو فإنيـ يشكمكف الجزء غير 
المرئي في الحياة االجتماعية لمسكؽ، فما عدا استثناءات قميمة يتعامؿ الباعة 

كالتجار معيـ عمى انيـ ضركرة البد منيا لمعمؿ دكف الدخكؿ في عالقات اقرب 
مف عالقات العمؿ فال يجالسكىـ كال يؤاكمكىـ كال يمزحكف معيـ إال إذا كاف المزاح 
استيزاءان ببعضيـ، فيترككف دائمان عمى حافة التفاعؿ االجتماعي لمسكؽ، يجتمعكف 

، كأحيانا يبدك  مع بعضيـ كيقدمكف لبعضيـ البعض اإلسناد االجتماعي الالـز
بعضيـ كعصابة تتداعى لمكقكؼ بجانب أحد أفرادىا فيما إذا تعرض إلى مشكمة 
مع أحد مرتادم السكؽ أك العامميف فيو كىـ مستعدكف لمشجار المفظي كالبدني 
خاصة إذا آنسكا في مقابميـ ضعفان ككأنيـ بذلؾ ينفسكف عف مشاعر غضب 

البعض اآلخر يسعى إلى كسب مكدة أىؿ السكؽ بغية الحصكؿ عمى ... مكبكت
الخكش )العمؿ، ألنو يعمـ أف أصحاب المحالت يرغبكف بتكميؼ الحماؿ 
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ألنو يريح باليـ إذ يمكنيـ االطمئناف عمى البضاعة كاعتداؿ األجرة في 1(*)(كلد
.  كقت كاحد

حمالكف آخركف ينظركف إلى كضعيـ باستسالـ تشكبو مسحة مف الرضا 
بقضاء اهلل، إال أف الرككد االقتصادم ككثرة الحماليف حّكؿ السكؽ بالنسبة لعدد 
كبير منيـ إلى مكاف لممنافسة الضارية خاصة إذا كاف الحماؿ مسؤكالن عف أسرة 

 2.)*(بالقكة (الحمالة)ليصؿ الحاؿ ببعضيـ إلى حد محاكلة انتزاع 
يسعكف الحتكار  (إخكة أك أقارب عمى األغمب)بعض مجمكعات الحماليف 

ما كمكاف جغرافي خاص أك كتخصص في نقؿ بضاعة معينة إسكؽ فرعي معيف 
كتكشؼ المالحظات . كقد يستخدمكف القكة لمنع أم حماؿ دخيؿ مف منافستيـ

الدقيقة كجكد اختالفات سمككية بيف فئات الحماليف فالحمالكف الدائمكف ككبار السف 
ينظركف إلى السكؽ كالى عمميـ بجدية كيعممكف أف استمرار عمميـ رىف بنظرة 
التجار كالباعة إلييـ فتراىـ يتصرفكف عادة بطريقة ىادئة كمؤدبة أما الفتياف 
كالشباب الذيف يدخمكف في فئة الطارئيف كالمؤقتيف فيـ عادة دائمي الصخب 

 ككأنيـ يحاكلكف أف ينتزعكا .. كثيرك المزاح المفظي كالجسدم أنيـكالشجار كما 
كىذا بالذات ما يجعؿ أبناء السكؽ . مف عمميـ المضني أكقاتان لمعب حرمكا منيا

اآلخريف يتذمركف منيـ، فطابع العمؿ الجدم لمسكؽ ال يحتمؿ مثؿ ىذا التراشؽ 
البذمء بالكممات أك التدافع باأليدم أك الصراخ كالقيقيات العالية التي تثير 

امتعاض أصحاب المحالت فينيرىـ البعض كييز البعض اآلخر كتفيو متمتمان 
 كلكف كقاعدة عامة ال يتدخؿ أحد في )**(( سرسريةأنيـماذا تفعؿ معيـ؟ )

.  شجاراتيـ ما لـ تؤثر في سير العمؿ

: احلمال خارج السوق

                                                           

 .الطيب، المؤدب)*( 
 . سنة24مقابمة مع الحماؿ بشار، العمر )*( 

تعبير استخدمو  (أكالد شكارع) بمعنى ؿتستعـ كتعني المشعكذ، serceryأصؿ الكممة )**( 
 .( سنة45)البائع أبك صالح 
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تتشابو قصص حيكات الحماليف االجتماعية بشكؿ كبير، فيـ جميعان أبناء 
إجراء ) ق أك في ميف في المستكل نفسىاعكائؿ فقيرة عمؿ آباؤىـ في المينة نفس

 عجزكا عف أنيـالمشترؾ بينيـ  (لدل الغير، عماؿ بناء، باعة متجكلكف، كغير ذلؾ
...  تكفكا كلـ يترككا ألكالدىـ ما يكاجيكف بو متطمبات الحياةأنيـإعالة أسرىـ أك 

كىـ ال ...  لـ يذىبكا إلى المدرسة أك إنيـ ترككىا باكران أنيـكما تتشابو قصصيـ في 
أكثر مف )يممككف في الغالب الدكر التي يسكنكىا أك يتشارككف السكف مع آخريف 

  1.)*((أخ يسكنكف دار أبييـ مع أكالدىػـ
كالمتزكجكف منيـ حصمكا عمى زكجاتيـ أما مف أقارب مقربيف أك مف اسر 

 كيكضح الكالـ التالي الدائرة التي تدكر فييا حياة قيعمؿ أبناؤىا في المجاؿ نفس
ّنو حماؿ أيضان، ككذلؾ إعالقتي مع أقاربي تقتصر عمى بيت أخي حيث )اغمبيـ 

. *(*)(عالقتي مع أخكاؿ أكالدم كىـ اثناف يعمالف حماليف أيضا
كمف الكاضح أف العالقات االجتماعية لمثؿ ىذه الفئات ال تتجو بالضركرة 
باتجاه خطكط القرابة إذ تقؼ أكضاعيـ االقتصادية سدان في طريقيا فعادة يتجاىؿ 
األقارب األغنياء أقرباءىـ الحماليف كتقتصر العالقة بينيـ عمى المناسبات التي ال 

أك عمى مجامالت محدكدة ترافؽ مبمغان مف  (مجالس العزاء مثالن )تحتاج إلى دعكة 
 تتجو العالقات لمتكثؽ قكفي الكقت نفس (...صدقة.. زكاة ماؿ.. زكاة فطر)الماؿ 

.  قمع الجيراف مف المستكل االقتصادم نفس
ففي ىذه الدائرة االجتماعية يتساند الناس كيتعاضدكف فيجالسكف بعضيـ 

في مقيى المنطقة، كيستعيركف مف بعضيـ األكاني كاألثاث، كيتزاكركف 
.. كيتزاكجكف

كلما كانت مينة الحمالة تكفر قكت اليـك دكف فائض فإف أم طارئ مف 
عدـ أفَّ مرض أك كفاة أك مناسبة يمكف أف يؤثر عميقان في حياة ىؤالء الناس كما 

                                                           

 30نسكف مع أعمامي الثالثة في بيت جدم كعددنا )في مقابمة مع الحماؿ بشار يقكؿ )*( 
 .(شخصان 

 . سنة70لقاء مع الحماؿ حسكف، )**( 
 .أصدقائي ظمكا بالمدرسة كصار برأسيـ خير.. يقكؿ الحماؿ عبد اهلل)***( 

 .ما أريد أكالدم يظمكف بيذه الشغمة المتعبة.. يقكؿ الحماؿ أبك فارس)****( 
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لذلؾ يكتفي الحمالكف ... القدرة عمى االدخار تعني عدـ كجكد مشاريع مستقبمية
ْف كاف ىذا ال يعني عدـ كجكد أحالـ تغيير الكاقع، فالشباب إبالعيش يكمان بيكـ ك

منيـ يتمنكف لك يستطيعكف إكماؿ دراستيـ أك تغيير مينيـ كيبدكف ندميـ عمى 
، أما كبار السف فيتمنكف لك يستطيع أبناؤىـ العكدة لمدراسة أك *(*)*تركيـ المدرسة

 فالحمالة عمؿ غير مضمكف طالما *(*)**أنيـ يجدكف فرصة لمعمؿ في مجاؿ آخر
كيمكنؾ أف ترل في السكؽ ... ق يعتمد عمى الجيد البشرم كالقكة العضمية المجردةأفَّ 

أشخاصان كانكا حماليف معركفيف عند التجار أصيبكا بعارض منعيـ مف العمؿ 
كيعيشكف اليـك عمى صدقات كمساعدة مف  (إصابة في القدـ، انزالؽ غضركفي)

... يعرفكنيـ مف أبناء السكؽ
إف ىذا الكضع غير المؤمَّف قد ال يثير الكثير مف القمؽ لدل الحماليف 

الفتياف كالشباب ألنيـ يشعركف بقكتيـ كلكف الكيكؿ منيـ تؤرقيـ مثؿ ىذه الفكرة 
ألنيـ يشعركف بالكىف يدب في أجسادىـ كيعممكف أف قكاىـ في طريقيا 

إال .. كأفضؿ ما يمكنيـ فعمو في ىذا المجاؿ ىك إيجاد عمؿ ألبنائيـ1.)*(لأُلفكؿ
كلذلؾ دفعكا  (الحمالة في سكؽ المكصؿ)نيـ كلمرة ثانية ال يعرفكف جيدان سكل أ

 فحسكف الحماؿ لديو ..أبناءىـ لترؾ مقاعد الدراسة كااللتحاؽ بيـ في سكؽ العمؿ 
ثالثة مف أكالده يعممكف معو عمى عربة خشبية كبيرة كالرابع عمى عربة حديدية 

. (*)*صغيرة كىؤالء ىـ الجيؿ الرابع مف أسرة تكارثت ىذه المينة
ما أف يككف األكالد صغاران كبذلؾ يككف األب ىك إكفي داخؿ المنزؿ 

المسؤكؿ الكحيد في األسرة فيجمعكف لديو عائد عمميـ كيتكلى ىك اإلنفاؽ عمى 
ف فيستقؿ كؿ منيـ كالبيت كيعطي األكالد مصركفيـ، أك أف األكالد كبار كمتزكج

بغرفة كبمصركؼ أسرتو الصغيرة كلكف يككف عمييـ المشاركة في كمفة المصركفات 
المشتركة مثؿ إيجار البيت كثمف الكقكد كمكلدة الكيرباء، كربما تخصيص مبمغ 

. لمطكارئ أك المشاركة بتحمؿ كمفتو حيف حدكثو

                                                           

 . سنة51مقابمة مع الحماؿ أبك عبد )*( 
 . سنة70 حسكفمقابمة مع الحماؿ )**( 
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: خامتة وتوصوات

مشكالت الحماليف في سكؽ المكصؿ كخارجو إنما ىي أفَّ يدرؾ الباحثاف 
جزء يسير مف مجمؿ المأزؽ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي الذم يمر بو 

أية تكصية تحتاج إلى قرار سياسي مستقؿ يعيد لممجتمع أفَّ المجتمع العراقي ك
عافيتو كيحرؾ عجمة اقتصاده، كمع ىذا كلمضركرات العممية كالتكثيقية يقدـ 

 :الباحثاف المقترحات كالتكصيات اآلتية
 

. إيجاد فرص عمؿ حقيقية لمشباب .1
تأسيس نقابة أك جمعية تتكلى رعاية الحماليف كالدفاع عف حقكقيـ اإلنسانية  .2

.  كاالقتصادية
تكجيو منظمات المجتمع المدني لمساعدتيـ كعائالتيـ في مجاالت التعميـ  .3

. كالصحة
تقديـ مساعدات مادية يمكف أف تككف عمى شكؿ قركض ميسرة في المجاليف  .4

:  اآلتييف
. قركض ميسرة لبناء دكر سكنية. أ

.  (دكاف، سيارة أجرة، كرشة)قركض ميسرة لبدء مشركع عمؿ خاص . ب
عادة تأىيؿ الشباب منيـ إلكسابيـ ميارات عمؿ جديدة أك تطكير  .5 تأىيؿ كا 

مياراتيـ ليتكافقكا مع متطمبات السكؽ كيحسنكا مدخكالتيـ كيمكف لمراكز 
.  التدريب الميني كالفني أف تؤدم دكران ميمان في ىذا المجاؿ
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Mosul’s Market Porters: 

A Socio-Anthropological Study 

Fa’iz M. Dawood

  &  Muwafaq W. Mahmood


 

Abstract 
 

A society is like a pot in which the particles are boiling 

in steady movements, so one needs more than one monitor in 

order to watch the various moves and activities. Similarly, we 

need more than one probe in order to feel the behaviors and 

moves of people. Therefore, any problem can be viewed 

differently from different angles. At the same time each 

specialist may argue for his own views and submit a precise 

description of the parts on which he focuses. 

The present study aims at studying describing the Mosul 

market both structurally and functionally. Similarly, it tries to 

be acquainted with the porters’ society in Mosul market as it is 

an economic part of the market though isolated socially. 

Moreover, the study tries to uncover the social and economic 

problems from which the porters suffer. The researcher has 

used the method of note-taking and interviews as tools for 

conducting the study, he also the socio-anthropological 

method as well, so that he could make the study more 

comprehensive. 
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The study puts forward the following recommendations: 

1. Creating real job opportunities for youths. 

2. Founding a society that defends the rights of the porters. 

3. Giving financial subsidies as loan in the following two 

fields. 

A. For building houses. 

B. For establishing private projects. 

 
 
 


