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احلرف الودووة يف مواجهة السلع املستوردة دراسة  سوسوو 

 انثروبولوجوا يف سوق املوصل
  م منى شاكر حممد.                                             مفائز حممد داؤد. م

 9/6/2010: تاروخ القبول 17/5/2010: تاروخ التقدوم

المقدمة 
أية ظاىرة أو مشكمة بحث يمكن النظر إلييا من أكثر من زاوية، وقد            

يتمسك المختصون برؤاىم الخاصة ويقدمون وصفا عمميا دقيقا لمجزء الذي يركزون 
عميو وأرتا الباحثان من خالل ىذه المحاولة المتواضعة النظر إلى السوق ومكوناتو 

من نافذتين االقتصادية واالجتماعية لنقدم صورة أخرى أو عنصرًا آخر من 
عناصر الصورة لتكتمل ودراستنا ىذه ىي لمعرفة الحرف اليدوية وكيانيا في سوق 
الموصل حيث ال أحد منا يعرف بدايات الحرف اليدوية التقميدية التي دعت ليا 

حاجات المجتمعات فأصبحت تمك الحرف ثوابت تراثنا العريق وكنز شعوبو التي ال 
يمكن أن ترحل من ذاكرتو ميما مرت السنون واأليام، وما شموخ الماضي إال ىو 
ضاءة لحكاية الحاضر اختصر خطواتيا االبتكارية الحرفي القديم وبداية  استمادة وا 

خطوة األلف ميل كما ىو معموم تبدأ بخطوة، ولعل تحول الفن لمعادلة ثنائية 
جمعت ما ىو قديم يصبح بمعالم زمان والحاضر الذي استمد من تقنية وميارات 

. عالية
لقد اشتيرت األرض العربية قديما بالصناعات اليدوية لكثرة الحرفيين بيا 
والذين ال يزال معظميم يمتينيا كمورد رزق لو، فالصناعات التقميدية ىي إحدى 

الدعائم األساسية التي ترتكز عمييا البيئة االقتصادية لمئات األسر أو ربما آلالف 
األسر رغم انحسار معظم الحرفيين وتناقصيم في الوقت الراىن عمما أن  أصالة 

                                                 

 جامعة الموصل/ كمية اآلداب/ قسم عمم االجتماع. 
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الماضي وارتباطو بالحاضر وتراثو يتأتى من امتيان ىذه الحرف لكثير من 
. المجتمعات العريقة ذات األصالة الواضحة والتي تفتخر بتراثيا وتاريخيا الحديث

المبحث األول 
اإلطار المنهجي 

 تحديد مشكمة البحث  -
      المين في األصل ذات طبيعة اقتصادية تيدف إلى الحصول عمى مردود 
مناسب يكفل مواجية أعباء الحياة وتحتاج المين إلى إعداد معين لألشخاص 

القائمين بيا، ولكنيا ليست متساوية في ذلك فالمردود يختمف من مينة إلى أخرى 
واإلعداد يختمف كما ونوعا بين المين، فيناك مين تحتاج إلى قوة عضمية وأخرى 
إلى إعداد معرفي وثالثة إلى رأسمال فضال عن أن ىذه المين تتحكم بيا معايير 

اجتماعية وأن ىذه المين أو الصناعات الشعبية كما تسمى ما ىي إال دليل واضح 
وممموس عمى أصالة ذلك البمد وعمق جذوره التاريخية، كما أن أىمية ىذه المين 
أو الحرف اليدوية من أنيا كثيرة التنوع ومتعددة األصناف واألشكال وكل حسب 
موقعو الجغرافي الذي يعيش فيو فمثال منطقة شمال العراق حيث الجبال والمقالع 
الحجرية تختمف فيو ىذه المين عن أبناء الجنوب بوجود أشجار النخيل وما يمكن 
إنتاجو من حرف يدوية يستفاد منيا وما إلى ذلك من ىذه الحرف والمين اليدوية 

التي أسمفنا بأنيا متنوعة كتنوع مجتمع العراق إال إننا وعمى وفق الواقع االقتصادي 
بالسمع المستوردة حديثا  (اإلغراق)الجديد الذي يعيشو العراق لم يعد الحديث عن 

أكاديميا كما كان من قبل، فمقد اندثرت الكثير من الحرف الشعبية بسبب الوضع 
االقتصادي الحالي فنحن ومنذ خمس سنوات تقريبا نعيش واقعا اقتصاديا مختمفا 

عما ألفناه، ىذا الواقع أممتو سياسة االستيراد المنفمت أو ما يسمى باالستيراد 
المفتوح وقد انسحبت ىذه الظاىرة عمى مجمل السمع وبمختمف أنواعيا في األسواق 
المحمية ليعدىا البعض سابقة لم تشيدىا أي من أسواق الدول األخرى، حتى تمك 
التي شيدت انتكاسات اقتصادية كبيرة، لذا يرى الباحثان أنو من الضروري دراسة 
مثل ىذه المواضيع لما ليا من أىمية بالغة في حياة أفراد المجتمع وكذلك لتكون 

. في حساب المسؤولين لممستقبل االقتصادي واالجتماعي في العراق 



                                   (        60) العدد –آداب الرافدون 

 م2011/هـ1432

 465 

أهمية البحث   - 
      لمبحث أىمية واضحة كون أن  الحرف والمين اليدوية تعّد من الصناعات 
األولية لمبمد وىي ميمة كونيا تحمل تاريخ ذلك البمد ونشأتو وأن دراسة المشاكل 

والمعوقات التي تواجو أصحاب الحرف والمين البد أن نقف عندىا لمتعرف عمييا 
وكذلك لمعالجتيا كون أن ىذه الحرف والمين ىي جزء من اقتصاد البمد ودعما لو 
فإذا ما انتيت أو انيارت فإن اقتصاد البمد يتأثر تأثيرًا مباشرا لذا يعتقد الباحثان أن 

. مثل ىذه الدراسات ليا أىمية كبيرة لمعالجة ىذه األمور
أهداف البحث  - 
.  وصف السوق وصفا وظيفيا- 1
التعرف عمى مجتمع الحرف اليدوية في المين المختمفة بوصفو جزءا من - 2

. السوق
. الكشف عن أىم المشكالت االجتماعية واالقتصادية التي يعاني منيا- 3

أدوات البحث - 
      بسبب طبيعة البحث اختار الباحثان المالحظة والمالحظة بالمشاركة 

. والمقابمة لمحصول عمى البيانات حول الظواىر الجارية في السوق
 منهج البحث - 

      اعتمد الباحثان عمى المنيج السوسيوانثروبولوجي الذي يقوم عمى النظر 
بطريقة كمية وشاممة إلى تمك المراكز االجتماعية المتمايزة التي يتوزع عمييا 

 بيدف تقديم صورة وصفية وتحميمية (1)األشخاص من المناشط االجتماعية المتنوعة
إلفصاح جماعة الحرف اليدوية مستخدمين المقابالت ودراسة الحالة لمتعمق في 
دراسة الظاىرة عمما أن أحد الباحثين قضى شطرا من حياتو في سوق الموصل 

. والزال يرتبط بو بحكم مينة أسرتو
مجاالت الدراسة  - 

                                                 

موفق ويسي محمود، فائز محمد داؤد، حمالو سوق الموصل، مجمة آداب الرافدين، كمية ( 1)
. 83، ص 2008اآلداب، العدد الخمسون،جامعة الموصل، 
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األجزاء الرئيسة من سوق الموصل وتشمل باب السراي، باب :- المجال المكاني
. الجسر، شارع النجفي، سوق الصغير، السرجخانة

العاممون في ىذه المين في السوق  :- المجال البشري
/ 20 ولغاية 2009 /9/ 15استغرق البحث الميداني المدة من :-  المجال الزماني

12 ،2009       .
 المبحث الثاني

التعريف بالمفاهيم والمصطمحات  
ىي عمل يقوم بيا الحرفي لحسابو الخاص شريطة أن يثبت : الحرفة -1

  (2).كفاءتو واختصاصو في ذلك العمل

وىي مينة أو عمل يقوم بو شخص ما ويعمل فيو من : التعريف اإلجرائي
.  أجل إثبات كفاءتو أو صناعتو لتمك الحرفة أو المينة التي يعمل فييا

كل ما لو ثمن في السوق ولو قيمة اقتصادية وكل ما لو مال : السمعة -2
مال اقتصادي وليس كل مال " سمعة " اقتصادي وعمى ذلك فإن كل 

 .(3)"سمعة"اقتصادي 

دخاليا إلى السوق : المستورد -3 ىو كل ما يشترى من سمع وخدمات وا 
 . (4)الوطنية

                                                 

. 38، ص1985بشير محمد عميو، القاموس االقتصادي، المؤسسة العربية لمدراسات،  (2)
. 236، ص1975إبراىيم مدكور، معجم العموم االجتماعية، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  (3)
. 40بشير محمد عميو، مصدر سابق، ص (4)
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الدراسات السابقة  
:-  نشير هنا إلى أحدى الدراسات التي تناولت دراسة السوق وهي

 (األسواق الشعبية في مدينة كركوك)دراسة شفيق إبراىيم صالح الموسومة 
          اعتمدت ىذه الدراسة عمى الوصف كونيا كانت دراسة انثربولوجية 

ركزت عمى الجوانب الثقافية ومحاولة تقصي أبعادىا في عالقات السوق وتفاعمو 
خاصة وأن مكان البحث كانت مدينة كركوك المتعددة األعراق والثقافات وقد 

استخدم الباحث عدة مناىج ومنيا المنيج االنثربولوجي وكذلك المنيج االثنوغرافي 
والتاريخي والمنيج المقارن فضاًل عن استخدامو لممالحظة بالمشاركة، والمخبرين، 

والمقابالت كأدوات لمبحث، وقد توصل الباحث من خالل دراستو ىذه إلى عدة 
استنتاجات  منيا  

. تفاوت سموك الباعة بتفاوت ثقافة المستيمكين -
_ إن أنواع األسواق الشعبية أظيرت أنماط التفاعل االجتماعي  -

 .االقتصادي اإليجابي والمعتدل والسمبي منو

عممت الوظيفة االجتماعية لألسواق الشعبية عمى عدم جعل حياتيا  -
 .االقتصادية تكتسب طابعا اقتصاديا صرفا

إن لألسواق الشعبية حياتيا االجتماعية المتمثمة بمشخصاتيا، كما أن ليا  -
 .قيمتيا ذات الطابع الميني

اتخذ السوق الطابع التجاري، والطابع الشخصي الناتج عن تضافر عوامل  -
داخمية متعمقة بالشخص المتسوق سواء أكانت مادية أم معنوية، وعوامل 

 .خارجية تمثمت بالجماعة المرجعية والمحيط االجتماعي

كانت الصناعات الحرفية في مدينة كركوك امتدادات لألصناف اإلسالمية  -
 .مما عزز قيمتيا الذاتية لدى أبناء المدينة

شكمت الحرف منيا وراثية ليا إسرارىا الفنية والمينية، وىي تمر بمراحل  -
نما يتم االنتقال فييا من مرحمة إلى أخرى  غير محددة بفترة زمنية وا 

 .اعتمادا عمى مدى سرعة تقبل الحرفي ليذه العوامل
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شكمت المنتجات الحرفية بدائل لممنتجات الصناعية التي منع دخوليا إلى  -
 .العراق نتيجة لمحصار الجائر

أما العالقات الحرفية فقد امتازت بالضيق ألسباب متعمقة بطبيعة عمل  -
 .الحرف من ناحية وطبيعة المنتجات الحرفية من ناحية أخرى

وأخيرا فقد كشفت الدراسة عن وجود بعض الشبو ما بينيا وبين دراستنا  -
وخاصة ما يتعمق بتداخل الحياة االجتماعية بالسموك االقتصادي كون أن 
دراستنا استخدمت المنيج السوسيوانثربولوجي بيدف تقديم صورة وصفية 

تحميمية إلفصاح جماعة الحرف اليدوية مستخدمين المقابالت ودراسة 
.  (5)الحالة لمتعمق في دراسة الظاىرة

المبحث الثالث 
       قبل الحديث عن المين والحرف اليدوية والشعبية البد لنا أن نعرج قميال أو 
نعطي صورة عن سوق الموصل ومكوناتو كون دراستنا ىذه عن المين والحرف 
ىي من داخل السوق، يتكون سوق الموصل من عدد من الدكاكين والمحالت 

والتي تكون بجممتيا شبكة ذات ارتباطات قوية ورصينة بعضيا مع البعض اآلخر 
بين األزقة الضيقة وعمى مساحات واسعة من مركز مدينة الموصل القديمة، وىذه 
ن  األزقة معروفة لدى أبنائيا بأسماء محدة تفصل كل منيا عن األخر تخصيصا وا 

استمرت بتجاورىا المكاني، وبعض ىذه األسماء ذات عالقة بالبضائع المتداولة 
 وسوق التكنجية نفي السوق ويسمى لدى الناس سوقا فيناك مثال سوق الصفاري

 وسوق األحذية وسوق تخصص حديثا عن المين والحرف اليدوية يوسوق الفرفور
وكذلك عمى الخياط   (القوندرجي)عمى أصحاب المين التالية صانعي األحذية 

إن سوق الموصل من األسواق القديمة والكثير من . خياطي المالبس الجاىزة
أصحاب المحالت والمين ورثوىا عن آبائيم واستمروا بالعمل فييا حتى إننا نجد 
عشرات المحالت المتجاورة يعمل فييا أشخاص عمل آباؤىم فييا متجاورين كذلك 

                                                 

 دراسة انثربولوجية، رسالة –شفيق إبراىيم صالح، األسواق الشعبية في مدينة كركوك  (5)
. 142، ص1994ماجستير، غير منشورة، بغداد،
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في باب السراي حيث  (القوندرجية)لعقود طويمة من الزمن ونخص منيم  سوق 
كانوا صناع األحذية متجاورين مع بعضيم وبسبب ىذه الجيرة المتحدة زمانيا 

وبسبب التعامل اليومي بين من يعممون في ىذه المين نشأت واستمرت عالقات 
، وألن غالبية العاممين فييا ىم  ذو (6)اجتماعية قائمة عمى المعرفة الشخصية

مستوى اقتصادي واجتماعي متقارب وان ىذه العالقات توثقت وامتدت  إلى األبناء 
الذين حموا محل آبائيم ويمكن أن نوضح ىذا النمط الشخصي من العالقات في 
األحاديث المتبادلة وفي التزاور بين عائالت ىؤالء األشخاص بعضيم بالبعض 

اآلخر حتى في عالقات الزواج والمصاىرة وفي االستفسار عن األىل والسؤال عن 
أفراد عائمة الجار في السوق وفي معرفتيم التفصيمية لحياة بعضيم البعض، 

نما ىو مجتمع  فالسوق ليس فقط مكان لمعمل والتجارة أي كجانب اقتصادي ال وا 
من الناس يتفاعمون فيما بينيم وتنشأ بينيم عالقات اجتماعية وقد يكون ليذه 

 لمسوق وىو أمر أغفمو باستمرار الباحثون يالعالقات تأثير عمى الجانب االقتصاد
االقتصاديون في حين أن المنظور الثقافي الذي يعتمده االنثروبولوجيين لمسموك 

. (7)االقتصادي يضيف أبعادا غير اقتصادية لمواقع  االقتصادي
وىكذا يمكن النظر إلى السوق نظرة اجتماعية وانثروبولوجية فأصحاب 
المحالت والمين والحرف والتجار والعاممون جميعا ىم مجتمع السوق ولكن ىذا 
المجتمع التنقصو االختالفات االقتصادية واالجتماعية فبينيم تجار جممة وباعة 
مفرد وأصحاب مين بعضيم يممكون محالت واآلخرون يستأجرونيا وفييم من 

يعمل لدى الغير كما وفييم األستاذ أو األسطى ومنيم العامل أو الصانع وبعضيم 
يستعين بأوالده في عممو أو بأقاربو كما ىناك حاالت كثيرة بقي فييا العامل يعمل 

كل ىذا لو مالمح  (إستاده)لدى الشخص نفسو لمدة طويمة حتى ارتبط اسمو باسم 
اجتماعية يعرفيا أبناء السوق في أساليب المخاطبة والنداء، كما وتعّد المعرفة 

                                                 

. 7موفق ويسي محمود، فائز محمد داؤد، حمالو سوق الموصل، مصدر سابق، ص (6)
قيس النوري، االنثروبولوجيا االقتصادية، جامعة بغداد، بيت الحكمة، مطبعة التعميم العالي،  (7)

. 12،ص1989الموصل، 
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الشخصية ىي من قدم العمل في السوق بالنسبة لمشخص أو من استمرار العمل 
في السوق جيال بعد جيل بالنسبة لعائمتو ولعل المعرفة الشخصية ىذه من أىم 

مؤشرات التعامل ألن سمعة الشخص وسمعة عائمتو ىي في الغالب أىم من ربح 
الصفقة أو خسارتيا وىذا أمر آخر يعمق الصمة االجتماعية بالجانب االقتصادي 
خصوصا عند أصحاب المين في أدائيم لمينيم فالمعارف والخبرات والميارات 
التقنية والعممية ال تكفي لتنظيم السموك الميني المقبول اجتماعيا بل البد من 
 (8)اعتماد ىذا السموك عمى المعايير واآلداب االجتماعية المخصصة ليذه المين

ومن نافل القول أن القوة االقتصادية تؤثر في القطاع الذي تختص بو وتتحكم بو 
أصحاب الحرف والمين، تبدأ من منافسييم األقل قوة نزوال إلى صغار الباعة عمى 

األرصفة ىكذا تتشكل لنا صورة السوق حيث ينقسم أفقيا إلى مجموعة من 
القطاعات يختص كل منيا بنوع من البضاعة وعموديا ينقسم إلى كبار التجار 

عمى قمة اليرم ومن التجار األصغر والوسطاء وباعة المفرد من أصحاب الدكاكين 
والبد أن نقف ىنا عند أصحاب المين والحرف اليدوية والذي سنخص فيو حديثنا 

وعن الخياطين وكذلك عن أصحاب  (الرجالية والنسائية)عن صانعي األحذية 
.  نالصفاري (الفافون)

إن الحديث عن الحرفة أو المينة في بمد ما ىو دليل ممموس ومادي عمى 
أصالة ذلك البمد وعمق جذوره الحضارية، وعبر عصور مختمفة ازدىرت 

الصناعات الحرفية وتوارثيا األجيال عن إبائيم لكن ظيور السمع الصناعية البديمة 
والمستوردة في السوق العراقية بعد الطفرة الصناعية أدى إلى انقراض بعض 

الحرف اليدوية في العراق، في حين ظمت العديد من األسر الحرفية تحافظ عمى 
مينتيا تحت ضغط الحاجة ولتأمين مصادر دخميا لمعيش بأمان، ولكن بعد عام 

 بدأت أسواقنا تشيد فوضى تجارية لإلغراق السمعي غير المدروس وغير 2003
المسيطر عميو حيث بدأت تتدفق البضائع والسمع من أغمب المنافذ الحدودية لمبمد 
ومن مختمف دول العالم والكثير من السمع الواردة ذات مستوى متدٍن، كما ترد إلى 

                                                 

. 19المصدر نفسو، ص (8)
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، كما أن السمع المستوردة بصورة كبيرة (9)السواق منتجات أجنبية بماركات مجيولة
أدت إلى اضمحالل الورش اليدوية وأصبحت ىذه السمع منافسة لممنتوجات الوطنية 

بشكل كبير مما حذا بالكثير من أصحاب الورش والمعامل لصغيرة إلى غمق 
ورشيم ومعامميم عمما أن ىذه السمع المستوردة أغمبيا رديئة الصنع وال يمكن أن 
تنافس المنتوجات الوطنية إال أن رخص أسعارىا جعل من المنتوجات الوطنية أن 

تغيب عن األسواق ألن كمفتيا باىضة الثمن قياسا بالسمع المستوردة، كما أن 
ظاىرة إغراق السوق بالسمع المستوردة بدأت تضر بشكل واضح باالقتصاد الوطني 
واإلنتاج المحمي حيث تقضي عمى التنافس بين السمع المحمية واألجنبية مما يؤدي 

 وىذا ما حول مصانعنا ومعاممنا (10)إلى تراجع إنتاجنا وسيطرة البضاعة األجنبية
حتى الحكومية منيا واألىمية إلى مجرد مخازن لتخزين البضائع المستوردة ىذه 
حقيقة تحتاج إلى وقفة جدية من الجيات المعنية والمسؤولة، لقد أصبح العراق 
سوقا لتصريف السمع والبضائع األجنبية وأن إغراقو بالسمع قد أثر وبشكل كبير 
عمى إضعاف االقتصاد العراقي كما أن الحفاظ عمى تراثنا بدأ يتناقص قياسا مع 
التقدم والتطور بل أن األمم الواعية ىي التي تحافظ عمى موروثاتيا ومكتسباتيا 

 كما أن الحرف اليدوية أو الصناعات (11)والنفرط فييا بأي حال من األحوال
الشعبية ليا أىمية تاريخية و وثقافية واجتماعية فضال عن األساس االقتصادي 

فمن الناحية االجتماعية يمكن اعتبار الصناعات الحرفية من الصناعات الصغيرة 
ناثا وأداء  فيي بالتالي تساعد عمى الحد من البطالة باالستفادة من الشباب ذكورا وا 
األعمال أحيانا في المنازل كذلك االستفادة من كبار السن والمعوقين وىذا بالطبع 

يعطي وافدا ماديا آخر، أما من الناحية التاريخية فالتاريخ مميء بمسميات 
                                                 

 2003-9-8 عباس كاظم، ظاىرة اإلغراق السمعي وأثرىا عمى االقتصاد العراقي،، (9)
www,islamon:line net,Bakadad   

   
 2003-9-8 صبحي حداد، الحرف اليدوية العراقية ضحية االحتالل، إسالم اوين نت، (10)

www,islamon:line net,Bakadad                                                                                                                                                                                                                                                       
. المصدر نفسو (11)
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الصناعات والصناع وتعّد أفضل وسيمة تعبير عن ىوية البمد الوطنية ومن أىم 
وسائل الحفاظ عمى التراث ونظرا لغزو الصناعة الحديثة انحسرت الصناعات 

التقميدية وأصبح ينظر ليا بأنيا أما تراثا تقميدا ال يجوز المساس بو أو إدماج ما 
ىمال الباقي حتى يندثر وبالتالي تكون ىذه  يمكن دمجو في الصناعات الحديثة وا 

الصناعات قد انتيت مع أشخاصيا والعاممين بيا وزادت الدولة والمجتمع عبئًا 
. ثقيال آخر

وكذلك نرى أن ىذه المين والحرف من الجانب الثقافي ليا دور كبير 
كونيا تشكل جزءا ىاما وتاريخا عريقا لدى مختمف الشعوب والحضارات واالىتمام 
بيا ورعايتيا واجب إنساني ووطني ورسالة عميقة األىداف يجب أن تصل بأكمل 
أمانة وصورة لألجيال الحالية واألجيال القادمة ىذه مسؤولية كبيرة يتحمل أعباؤىا 
الميتمون بيذا اإلرث الثقافي المحمي الذي وصمت من اآلباء واألجداد بكل أمانة 

 أجيال تعبت من أجل إبراز اليوية روصدق وبعد تضحيات وجيود متراكمة عب
اليرمية من خالل الحرف والمين المختمفة التي كان يزاوليا اآلباء واألجداد اليوم 
وفي ظل سيطرة قوية من قبل وسائل اإلعالم األجنبية ما ىو مستقبل ىذه الحرف 
والمين التقميدية المحمية، وماذا بإمكاننا أن نفعل بعد ضياع الكثير من أصالة ىذه 

الحرف ونحن نرى بأعيننا رحيل معظم الحرفيين أو انزواءىم عن األضواء بعد 
، وعمى (12)فقدان تمك الحرف ألىميتيا ودورىا الكبير الذي كانت تؤديو في السابق

ىذا األساس كان لنا مقابمة بالسيد حكمت المولى صاحب معمل خياطة في باب 
السراي فيروي أن معممو كان يضم أحد عشر عامال وأنو منذ الطفولة يعمل خياطا 

عمما أنو لم يرث المينة عن والده ولكنو منذ الصغر عمل لدى أحد الخياطين 
القدماء في السوق ىو ولد في الصف الثاني ابتدائي واستمر في ىذه المينة ويروي 

لنا أن كان لو معمال من ثالثة طوابق من عمارة من عمارات شارع غازي في 
سوق باب السراي وكان العمل جيدا حيث يعمل لديو ولداه االثنان وكذلك أبناء 
منطقتو وجيرانو ويروي أنو قد عمم الكثير من ىؤالء ليذه المينة طيمة فترة عممو 

                                                 

 ,WWW.2009محمد نصر اهلل، الحرف اليدوية الشعبية، ستار تايمز،  (12)

Startimes,com  24 -5-2009  
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المقدرة بأكثر من أربعين سنة وكانت العالقات االجتماعية بين الجميع جيدة حتى 
وصمت إلى المصاىرة مابين أبناء وبنات العمال الذين يعممون لدييم حيث كان كل 

واحد يساعد اآلخر ويقف معو عند حاجتو إليو وكان المردود المادي جيد كونيم 
يسكنون في بيوت امتمكوىا من خالل عمميم في ىذه  المينة، كما يروي لنا أنيم 
في فترة المواسم واألعياد ال يذىبون إلى دورىم لمدة عشرة أيام أو أكثر كون أن 

مبيتيم يكون في المعمل وذلك لزخم العمل وطمب السوق إلى بضاعتيم ويروي لنا 
أن عالقاتيم االجتماعية وصمت بيم حتى إلى السفرات والذىاب إلى المتنزىات 

عائميا وأصبح ىنالك عالقات وثقة الصمة بين ىذه العوائل وكل منيم بدأ يستقطب 
أوالده وأقرباءه إلى ىذه المينة حتى أن الكثير من ىؤالء العمال أصبحوا 

وانفردوا في العمل كونيم فتحوا محالت ومعامل خاصة بيم، ويروي لنا  (اسطوات)
 ودخول المحتل إلى بمدنا فنرى أن البضائع 2003أن األمور اختمفت بعد عام 

بدأت تتدفق من كل صوب وناحية وبدأت ىذه البضائع تنافس منتوجاتنا الوطنية 
كونيا أرخص من بضاعتنا ألن الدعم لنا قد قطع حيث كان لنا دعم من قبل 

الدولة باستيراد القماش والخيط وما إلى ذلك من مستمزمات الخياطة وبدأ المعمل 
يتقمص من أحد عشر عامال إلى خمسة أو ستة أو أقل من ذلك وكمما تمر 
السنوات واأليام يكون العمل أقل وىكذا إال أن أقفل المعمل وبقيت أدواتو من 
مكائن وغير ذلك جانحة فيو وبالتالي جمست في داري واشتريت سيارة تاكسي 

لولدي ليقوم ىو بتوفير لقمة العيش لمبيت حتى إني بدأت كل أسبوع أو عشرة أيام 
أخرج من داري وأنزل إلى لسوق أذىب إلى المعمل وافتح الباب وأنظر إلى المكائن 
وأدوات المعمل لمدة عشرة دقائق أو أكثر ثم بعد ذلك اقفل الباب وأغادر راجعا إلى 
داري، كما قام الباحث بمقابمة شخص آخر يدعى أبو محمد وىو صاحب معمل 

صناعة األحذية النسائية والرجالية ويروي لنا أنو كان يمتمك معمال خاصا بصناعة 
األحذية في شارع خالد بن الوليد وأن المعمل كان مقسومًا لقسمين احدىما خاص 
باألحذية النسائية واآلخر باألحذية الرجالية وأن معممو كان ينتج يوميا أكثر من 

عشرة درازن مقسومة بين النسائي والرجالي ويروي لنا أن أغمب العاممين لديو في 
أكراد )أي أن أصوليم تركية ويسمون بـ  (الكويان)صناعة األحذية النسائية ىم من 
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حيث إنيم يمتينون ىذه المينة منذ الصغر وقد ورثوىا عن آبائيم وأجدادىم  (تركيا
حيث إن أغمبيم كان يعمل بصناعة األحذية النسائية وكانت قبل بسيطة في شكميا 
وصناعتيا إلى أن تطورت بالشكل الذي وصمت إليو أما بالنسبة لمجموعة العاممين 
بصناعة األحذية الرجالية فيم من العراقيين وكذلك أغمبيم ورثوا ىذه الصناعة عن 
اآلباء واألجداد ويروي لنا صاحب المعمل حيث يقول كان لدي تقريبا أربعة عشر 
عامال يعممون عندي فمنيم من يعمل عمى الدرزن بنسبة والبعض اآلخر يعمل 
بأجر أسبوعي وكان ىذا التشكيل من الطيف في العمل جميل جدا حيث فييم 

األكراد والعرب يعممون معا وكانت بضاعتنا سريعة التصريف كوننا نعمل أحذية 
من الدرجة األولى وىنالك أحذية تسمى بالشعبية أغمب أىل القرى واألرياف 

يبحثون عنيا ويتبضعون منيا أما الدرجة األولى فكانوا أىل المدينة يشترونيا 
وكانت لنا عالقات اجتماعية متداخمة مابين مسؤول العمل أو صاحب المعمل 

الذي ىو أنا وبين العاممين معي وعالقات اجتماعية تفاعمية بين العاممين أنفسيم 
حتى أن بعضيم البعض كان قد تزوج من أقرباء أو أىل الشخص الذي يعمل معو 

وكان التزاور مابين ىذه العوائل قائم خصوصا في أيام الجمع أو أيام األعياد 
والمناسبات وكانت أمورىم المادية جيدة حتى أنيم  في أيام األعياد ينامون في 

 إلى دورىم في آخر أسبوع من شير رمضان وكان حتى  نالمعمل وال يذىبو
فطورىم في المعمل حتى أن روح المساعدة كانت قائمة مابين الجميع فإذا احدىم 
كان لديو مناسبة مفرحة نبتيج جميعا ونشتري لو ىدية جيدة ونزوره في داره ونقدم 
لو اليدية وكذلك في المناسبات الحزينة نقف إلى جانب ذلك الشخص الذي يعمل 

عندنا كان تشكيمنا في المعمل كعائمة واحدة نأكل جميعا سوية ونذىب إلى السفرات 
والمتنزىات جميعا وبصحبة عوائمنا إال أننا وبعد االحتالل األمريكي لبمدنا تغيرت 

أنماط حياتنا كميا بسبب البضائع المستوردة التي دخمت إلى بمدنا دون حسابات أو 
دراسة وبدأت تنافس منتوجاتنا الوطنية وبدأ المعمل يضعف إنتاجو من عشرة درازن 
إلى ثالثة واثنين إال إننا في الوقت الحالي قفمنا معممنا وبدأت أدفع إيجار المعمل 
لمدة ثالث سنوات دون أن أتفيد منو ليوم واحد وأخيرا اتخذت قرارا ببيع المعمل 

وبشكل انفرادي أي إن أثاثو وأدواتو بدأت أبيعيا الواحدة تمو األخرى إلى أن تركت 
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المعمل وذىب كل واحد إلى عمل آخر فأنا ذىبت إلى محل والدي في باب 
السراي حيث يبيع األحذية الجاىزة المستوردة وعممت فيو أما اآلخرون فمم أعد 

أراىم إال  بعد فترات طويمة قد تجمعنا الصدفة فمنيم من يعمل مزارعا في المشاتل 
ومنيم من يعمل سائق تاكسي ومنيم من يعمل في مطعم، كل ذلك التشكيل 

والطيف من ىذه المجموعة بدأ يبتعد عن اآلخر ولم يروا بعضيم البعض ىؤالء إال 
وكان لنا حديث آخر أيضا مع صاحب معمل أحذية نسائية السيد خميل . بالصدفة

وكان لديو معمل في السرجخانة ويروي لنا الحكايات واألوصاف نفسيا التي 
وصفيا لنا سابقوه بأنو أغمق معممو ويعمل اآلن خياطًا عمى القطعة في الفيصمية 

كما يسمونيا ويقول بعد أن كنت صاحب معمل يعمل معي  (الجوادر)بخياطتو 
أكثر من ثمانية عمال أصبحت أنا عامال أعمل في مينة أو حرفة ألول مرة أعمل 
فييا من أجل الحصول عمى لقمة العيش، لقد تغيرت الحياة االقتصادية في العراق 
بعد االحتالل بعد أن كانت منتوجاتنا الوطنية وبضاعتنا المحمية تزدىر بيا أسواقنا 

إال أننا اليوم ومن خالل تجوالنا في السوق لم نعثر عمى أية بضاعة إنتاجيا 
عراقي فنرى أن اقتصادنا العراقي بدأ يستنزف وأموالنا تذىب إلى الدول األخرى 

. سوى تعرض بضائع رديئة حتى أنيا لم تعد بالنفع  الصحيح لبمدنا
خاتمة وتوصيات  

     يرى الباحثان أن مشكمة أصحاب المين والحرف الشعبية في أسواقنا جميعيا 
إنما ىي جزء يسير من مجمل المأزق السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي يمر 

بو مجتمعنا العراقي وأن أية توصية أو مقترح يحتاج إلى وقفة من قبل الحكومة 
لتعد إلى مجتمعنا واقتصادنا عافيتو ومع كل ىذا وذاك إال أن الباحثين ارتأيا أن 
يقدما توصيات وضرورات عممية لمنظر فييا قد تقضي إلى شيء ولو كان يسيرا 
:- لمعالجة ىذه المشاكل االقتصادية واالجتماعية ومن التوصيات والمقترحات ىي

إعادة النظر بكل ما ىو مستورد ووضع ضوابط جديدة خاصة باالستيراد  -1
. وفق القانون

االرتقاء بالصناعة العراقية وحمايتيا ووضع الدعم ألصحاب المعامل  -2
 .والمصانع واعتماد صيغ المنافسة من أجل تطوير اإلنتاج وتحديثو
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 المنصوص عمييا دوليا ة وفق التفرقة الكمر كييفرض الرسم الكمر ك -3
 .عمى السمع الداخمة لمعراق

إنشاء مراكز محمية لرعاية الحرف والصناعات التقميدية وتكون من بين  -4
 .أىم أولويات ىذه المراكز دراسة التراث الحرفي وتسجيمو عمميا

حيائيا من  -5 إعداد خطة شاممة لمحفاظ عمى جميع الصناعات التقميدية وا 
 .جديد

 .إعطاء قروض ميسرة ألصحاب المعامل والمصانع إلعادة تأىيميم مرة أخرى
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Abstract 
Any phenomenon or research problem can be investigated 

from several angles. Specialists might insist on their own 
opinions and present a precise scientific description of the part 
they focus on. Through their unpretentious attempt, the 
researchers tried to investigate the marketplace and its 
components economically and socially to present another picture 
or factor that completes the picture. This study aims at 
investigating investigate craftsmanships and their existence in 
Mosul marketplace as none of us is acquainted with the 
beginnings of the traditional craftsmanships that have been 
necessary to meet the needs of societies. Thus, such crafts 
became the constants of our deep-rooted heritage and the 
treasure of its people, i.e. the treasure that can never be forgotten 
no matter how many years or days pass. The loftiness of the past 
is nothing but the deriving and lightening of the present the 
innovative stages of which were shortened by old craftsmen; 
and, as everyone knows, the first step of a thousand miles begins 
with a single step. The transformation of art into a bi-equation 
combined the old and the new. that was gained by high 
technicality and skills. Long ago, the Arab land has been known 
by its manual industries because of the abundance of craftsmen. 
Till now, there are a lot of people whose living depends on 
craftsmanship. The traditional industry represents one of the 
primary factors upon which the economical ambience of 
hundreds, or perhaps thousands, of families depend in spite of 
the wane and the reduction of the number of craftsmen 
nowadays. The originality of the past and its relation to the 
culture of the present is embodied in the specialization of many 
deep-rooted societies in such a craftsmanship, especially those 
societies that have clear originality and which are proud of their 
heritage and modern history. 
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