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  : القراءة والفهم
الحرف والصناعات التقليدية التي يشتهر بها سكان اإلمارات في الوقت الحالي ، كانت في الماضي بمثابة صناعات حيوية 

في الماضي إلتقان واحتراف العديد من الصناعات التي لها عالقة وقد اضطرت الظروف أهل اإلمارات ي تشكل قوام االقتصاد

مباشرة بالبحر الذي كان مصدر الرزق والغذاء ، وكذلك استغل اآلباء واألجداد مصادر الصحراء والريف على الرغم من شح 
 الموارد وظروف الطبيعة القاسية ، في سبيل تأمين سبل الرزق والمعيشة الكريمة

ليوم في طليعة الدول الخليجية من حيث االهتمام بالحرف والصناعات التقليدية الشعبية ، وقد أثبتت الدراسة وتعد اإلمارات ا
التي أعدها مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية واستهدفت التعرف على ما اندثر من الصناعات التقليدية والحرف 

جال الحفظ على الصناعات والحرف التقليدية ، وكشفت الدراسة التي الشعبية وما تبقى منها ، مكانة دولة اإلمارات في م
حرفة شعبية يدوية ما زالت تمارس داخل مجتمع  23استندت على جوالت ميدانية قام بها مجموعة من الباحثين عن وجود 

  0اإلمارات وتمثل مورد رزق للعديد من الناس الذين يمارسونها على حقيقتها

حرفة من الحرف  30أكد مركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون على وجود  1992يثة صدرت عام وفي دراسة ميدانية حد
 إلى يومنا هذا في دولة اإلماراتالنسائية التقليدية ال زالت تمارس 

 ومن أهم الصناعات والحرف التقليدية التي ال زالت تمارس في الدولة :
نسيج ، النجارة / الحدادة ، صناعة القراقير ، صناعة سفن الشاش ، صناعة صناعة السيوف والخناجر ، التلي ، الخوص ، ال

  0المنابر ، الخياطة ، وصناعة الحلوى وغيرها من الصناعات التقليدية العريقة في هذا المجتمع

ت والحرف ولتأكيد اإلهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة لقطاع الصناعا
التقليدية في إطار إهتماماته التراثية الكبيرة وحرص سموه المرأة في خطة إحياء التراث والمحافظة عليه ، فقد افتتح سموه 

بإشراف االتحاد النسائي العام في أبو ظبي حيث تفرعت منه  1978مركزاً للصناعات التقليدية واليدوية القديمة في عام 
على مستوى الدولة وخصص لكل جانب من جوانب التراث مشغل خاص به كمشغل التلي والتطريز العديد من مراكز التدريب 

 .اليدوي ومشغل الفخار وسعف النخيل والنسيج على األنوال الصغيرة التي استعملتها البدويات فيما مضى ، وأشغال الجلود
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