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�أهمية اال�ستثمار يف احلرف وال�صناعات اليدوية
سعيد محمد القحطاني



يحظى قطاع احلرف والصناعات اليدوية باهتمام واسع في معظم دول العالم ،وتتزايد اجلهود املبذولة على املستويات
الوطنية واإلقليمية والدولية لتأكيد األهمية االجتماعية والثقافية للحرف كجزء من التراث الوطني في غالبية الدول،
وال ينحصر االهتمام على اجلوانب الثقافية واالجتماعية بل يش ��مل اجلوانب االقتصادية وذلك ألهمية االس ��تفادة من
اإلمكان ��ات املتاح ��ة س ��واء أكانت تلك
اإلمكانات تتعلق باملوارد البشرية التي
لديه ��ا مه ��ارات متميزة في األنش ��طة
احلرفي ��ة أو تتعل ��ق بزيادة االس ��تفادة
م ��ن اخلدم ��ات األولي ��ة املتوف ��رة ف ��ي
البيئ ��ة احمللي ��ة ،أو غي ��ر ذل ��ك م ��ن
اإلمكانات املتاحة لدى بعض اجلهات
ذات العالق ��ة الت ��ي ميك ��ن االس ��تفادة
منها في تنمية وتفعيل االستثمار في
مش ��اريع صغيرة أو متوس ��طة احلجم
في قط ��اع الصناع ��ات اليدوية ،وذلك
ألهمي ��ة منتجاتها في جذب الس ��ياح
وزيادة أعدادهم....
وتعريف الصناعات اليدوية بأنها تلك
الصناعات التي يق��وم مبزاولتها احلرفي
معتم��دا ً في عمل��ه على مهارات��ه الفردية
الذهنية واليدوية التي اكتسبها من تطور
ممارسته للعمل احلرفي وذلك باستخدام
اخلام��ات األولي��ة املتوف��رة ف��ي البيئة
الطبيعي��ة احمللي��ة أو اخلام��ات األولية
املس��توردة بحيث يت��م التعامل معها في
اإلنتاج بصورة يدوية أوباستخدام بعض
الع��دد واألدوات البس��يطة ...وتنعك��س
أهمية احلرف والصناعات اليدوية في أن
بعض املنتجات احلرفي��ة ذات داللة على
جوان��ب الهوية الوطني��ة للدولة املنتجة
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للح��رف والصناع��ات اليدوي��ة ،وفيما يلي
عرض ألهمية احلرف والصناعات اليدوية.
وتش��ير كت��ب التاريخ إلى أن��ه في عهد
النب��ي > كان يوج��د صحاب��ة عظم��اء
يزاول��ون أعم��االً حرفي��ة ،ذكر ذل��ك اإلمام
محمد بن مسلم بن قتيبة في كتابه (املعارف
ص  )575حت��ت عنوان صناعة األش��راف،
والصحابة والتابعني هم س��ادة الدنيا علما ً
وعمالً وفضالً ،وكان��ت صناعاتهم وحرفهم
في النجارة واحل��دادة واخلياطة واجلزارة
ولم يقلل ذلك من ش��أنهم عن��د الله وال عند
عقالء الناس.
وبصف��ة عام��ة ينظ��ر إل��ى الصناعات
احلرفية اليدوية على أنها مرآة تعكس جانبا ً
من جوانب الهوية الوطنية للبلد ،وتعد تراثا ً
وطنيا ً حتافظ علي��ه معظم الدول كجزء من
هويتها وأصالة ش��عوبها ورم��زا ً لعراقتها
وحضارتها وتطورها.
ولق��د كان��ت الصناع��ات اليدوي��ة حتى
املاض��ي القري��ب تف��ي ب��كل متطلب��ات
ومس��تلزمات املس��تهلك ،وكان��ت منتجاتها
متوافقة مع األمناط املعيش��ية الس��ائدة في
امل��دن واألري��اف وتس��هم بتوفي��ر حاجات
اإلنسان املختلفة ،من ملبس وأثاث ومسكن
وغيرها من مس��تلزمات احلياة اليومية في
جميع امليادين،وتبعا ً للتغيرات االقتصادية
واالجتماعي��ة التي اجتاح��ت العالم ،وأدت
إلى تغيرات عميقة في س��لوكيات وحاجات
األفراد وأمناط االستهالك فقد انحسر العمل
في قطاع الصناعات اليدوية مقابل .وبفضل
التق��دم والنم��و االقتص��ادي ال��ذي بلغته
املجتمعات اإلنس��انية ،واالنتقال من مرحلة
اإلنتاج اليدوي إل��ى مرحلة التصنيع اآللي،
حيث تش��هد منتجات الصناعات اليدوية في
العالم اليوم تنافسا ً شديدا ً من جانب السلع
املصنع��ة باس��تخدام اآلالت ،ويع��زى ذلك
إلى أس��باب منها القدرات اإلنتاجية العالية
لآلالت أو إدخال التقنيات احلديثة إضافة إلى
اكتشاف مواد خام جديدة بديلة واستخدامها
كبدي��ل للخام��ات احمللية ،فضالًع��ن زيادة
تفضيل بعض املستهلكني للسلع أو املنتجات
املصنع��ة آلي��ا ً ،وال س��يما إذا صاح��ب ذلك

انخفاض في س��عرها ومالءمتها خلدمة
حاجات��ه بصورة أفض��ل ،ونتيج��ة لكل
ذلك ب��رزت اجتاه��ات مختلفة ملس��ألة التعامل
مع الصناعات اليدوية ،فهن��اك فئة تنظر إليها من
منظ��ور التراث وضرورة اإلبق��اء عليه دون جتديد
أو تعدي��ل .وهن��اك فئة ثانية ت��رى أن األكثر صوابا ً
ه��و إدماج هذه احل��رف في عجلة الصناع��ة احلديثة
وإهمال ما ال يقبل اإلدماج إلى أن يندثر تلقائيا ً ،أما الفئة
الثالث��ة فترى أن الصناعات اليدوي��ة يجب التعامل معها
كتراث وطني يجب احملافظة عليه ،وكصناعة توفر فرصا ً للعمل س��واء في اإلنتاج أو
التس��ويق الذي يجب أن يتالءم مع رغبات املستهلكني بصفة عامة،ومع رغبات بعض
الفئات األخرى ذات االهتمام باقتناء املنتجات اليدوية بصفة خاصة كالسواح مثالً.
وتعد الصناعات اليدوية أحد املجاالت التي تسهم في حشد وتعبئة القوى العاملة
الوطنية وحتس�ين مدى املش��اركة في النش��اط االقتصادي وذلك من أجل دفع عجلة
االقتصاد وحتقيق التنمية وفي هذا الس��ياق تعد إتاحة الفرصة الس��تيعاب النس��اء
العامالت إحدى الوسائل املهمة لبلوغ ذلك الهدف.
وتركز اخلطط التي يتم وضعها لزيادة فرص العمل وإيجاد وظائف جيدة ،وإن ما
يتم اس��تحداثه من وظائف سيكون متاحا ً لفئات املجتمع من الرجال والنساء ،خاصة
أن الصناعات اليدوية هي أحد القطاعات التي ال تتردد املرأة عن العمل فيها ،وال سيما
أن معظ��م العمل في املنزل دون احلاجة إلى االنتقال إلى أماكن العمل ما يعني أن هذا
القطاع يشتمل على إمكانية تعبئة كافة املوارد البشرية غير املستغلة التي إذا لم تعمل
فإنها تعد ضمن البطالة املقنعة.
إضاف��ة إلى ذلك فإن طبيعة العملية اإلنتاجية والتس��ويقية املرتبطة بهذه احلرف
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جتعل م��ن املمكن لكبار الس��ن أو غيرهم
من الفئ��ات اخلاصة وغيرهم من العاملني
الذي��ن ال يرغبون أو ال يس��تطيعون ترك
مكان إقامتهم ،ولك��ن ميكن مزاولة العمل
في بع��ض الصناعات اليدوي��ة مبا يوفر
لهم مصدرا ً للدخل ويرفع من معنوياتهم.
ويعتمد اإلنتاج في الصناعات اليدوية
بش��كل رئيس��ي على األفراد ،وغالبا ً فإن
النس��بة بني رأس املال والعمالة منخفضة
مقارنة مع الصناعات غير اليدوية ،ونظرا ً
لتدني النسبة بني رأس املال والعمالة فإن
هذا القطاع يشكل مصدرا ً قويا ً من مصادر
توفير فرص العمل كما برهنت الصناعات
اليدوي��ة عل��ى أنها مصدر جي��د للعمالت
األجنبية في عدد م��ن الدول النامية حيث
يسهم هذا القطاع اسهاما ً كبيرا ً في إجمالي
العمالت الت��ي حتصل عليها بعض الدول
من تصدير املنتج��ات املصنعة في الدولة

ويحتس��ب ذلك ضم��ن عائدات الس��ياحة للدولة ،وميكن تلخيص األهمي��ة االقتصادية
للصناعات اليدوية في التالي:
 1ـ إمكاني��ة إيج��اد فرص عمل أكبر عن طريق تخصيص م��وارد أقل مقارنة مبتطلبات
الصناع��ات األخرى وقابليتها الس��تيعاب وتش��غيل أع��داد كبيرة من الق��وى العاملة
مبؤهالت تعليمية منخفضة.
 2ـ االستفادة من اخلدمات احمللية وخاصة املتوفرة في املناطق الريفية.
 3ـ تس��تطيع امل��رأة كأم وربة بيت ممارس��ة احلرفة في األوقات التي تناس��بها ،وفي
األماكن التي تختارها أو حتى في منزلها.
ً
 4ـ انخفاض التكاليف الالزمة للتدريب ،العتمادها
أساس��ا على أس��لوب التدريب أثناء
العمل فضالً عن استخدامها في الغالب للتقنيات البسيطة غير املعقدة.
 5ـ املرونة في االنتش��ار في مختلف املناطق وخاصة التي يتوفر بها خدمات أولية مبا
ي��ؤدي إلى حتقيق التنمي��ة املتوازنة بني الريف واحلضر وي��ؤدي إلى احلد من ظاهرة
الهجرة الداخلية ومنو مجتمعات إنتاجية جديدة في املناطق النائية.
 6ـ املرونة في اإلنتاج والقدرة على تقدمي منتجات وفق احتياجات وطلب املس��تهلك أو
السائح.
وعن األهمية السياحية فقد تبني من بعض الدراسات املنشورة في بعض الدول أن قطاع
احلرف والصناعات اليدوية يسهم بدور إيجابي وفعال في التنمية السياحية ويعزى ذلك
إلى أس��باب تشجيع الزوار والسياح على شراء املنتجات التقليدية واالحتفاظ بها كتذكار
أو توزيعها كهدايا ،إن القيمة التراثية للحرف أمر معترف به
في املناطق الس��ياحية في كافة دول العالم ،والعائد املادي
هوالعام��ل األكثر أهمية في بقاء ه��ذه احلرف حيث يالحظ
بصورة عامة أي س��ائح (مبف��رده أو ضمن مجموعة) عند
زيارت��ه ألي دولة تكمن رغباته في اقتناء املنتجات احلرفية
من تلك الدولة ،و تتطلب األهمية السياس��ية عملية تشجيع
ودع��م الصناع��ات اليدوي��ة حتى ميك��ن توفي��ر منتجات
حرفي��ة ذات نوعيات جيدة ومبواصفات مالئمة س��واء فيما
يتعل��ق باحلجم أو الش��كل لذلك ال بد م��ن مضاعفة اجلهد
والتص��دي للمصاعب والعقبات الت��ي تواجه احلرفي وهذا
اإلجراء يتطلب اجلهد والتنس��يق بني كثير من اجلهات ذات
االهتمام باحلرف ،ومن ذلك أهمية تنمية مستوى الوعي لدى
املجتمع بأهمية احلرف وإيجاد أسواق ومنتجات جديدة ،مع
حتسني أس��اليب العرض والتقدمي وطريقة التغليف لبعض
املنتج��ات احلرفية ،على أن يصاحب ذل��ك متيز في اجلودة
والنوعية للمنتجات احلرفية وقد يلزم توفير فرص لتدريب
العاملني في مجال احلرف لذلك ال بد من دعم كافة الوس��ائل
املتعلقة باحلرف والصناعات اليدوية ،إضافة إلى تش��جيع
دعم املس��اهمة النس��ائية في قطاع احلرف اليدوية وزيادة
أعداد املنتجني والبائع�ين والعمل أيضا ً على تطوير الورش
واألسواق احلرفية للوصول في النهاية إلى حرف وصناعات
جيدة ومتطورة تس��هم بشكل جيد في النهوض بالصناعات
اليدوية واالستفادة منها سياحيا ً في جميع املناطق.
باحث ـ الرياض
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