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Words Heba Hashem | بقلم هبة هاشم

غياب
Gone but Not
Forgotten:
:الن ـسـ ـيـ ـ ــان
UAE
 تــاريـ ــخHistory
in a دول ــة
Time اإلم ــارات
يف ك ـب ـس ــول ـ ــة
 زم ـن ـي ــةCapsule
لم يطوه

HE Dr Abdulla Alraisi, Director General - Under Minister of the National Archives of the UAE. © Naim Chidiac.
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said they were in the UK’s National Archives. A delegation
was then sent to the UK to bring copies of half of the treaties.
Years later, the other half was found to be in Mumbai, which
prompted Alraisi to travel to India, where he also came across
Portuguese archives pertaining to the UAE in Goa.
“Our archives are not only in the UK, but they’re also in the
Portuguese, American, Dutch, French, Italian, Russian,
and even the Vatican archives. So it’s all about traveling
and getting more documents. And we can’t just keep these
records in boxes. We must digitise, catalogue and index
them,” Alraisi said.
From the prehistoric Neolithic and Bronze Ages, to the
Portuguese, Dutch and British eras, leading up to the
formation of the union, the UAE civilization is not as young as
we’re often told. For instance, the oldest item at the National
Archives is a 500-year old map of the Arabian Gulf, sketched
by the Portuguese following their arrival to the country in
the 16th century.

The late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan visiting the old National Archives. © National Archives.

I

t’s hard to imagine how the UAE might have looked like 50
years ago. With no roads in sight and miles of untouched
coastline, a visitor to Abu Dhabi for example had to drive
through a shallow part of the sea to be able to reach it. Security
guards were stationed at forts instead of buildings, and the
economy depended on pearl hunting and date cultivation rather
than crude oil and foreign investment.
But it is people who shape history. And the radical changes that
took place following the discovery of oil are largely owed to farsighted individuals – true leaders who made timely decisions
that transformed the country’s entire landscape.
T he historic cache of maps, photographs, films, and
memorabilia along with landmark agreements that chronicle
the nation’s development are being meticulously preserved in
both physical and digital formats within the UAE’s National
Archives, the richest archival repository relating to the Arabian
Gulf and one of the oldest in the region, established in 1968.
TRAVERSING THE WORLD
For His Excellency Dr Abdulla Alraisi, Director General - Under
Minister of the National Archives of the UAE and Chairman of
UNESCO’s International Advisory Committee of the Memory
of the World Programme, recovering the UAE’s records from
around the world has been a lifetime journey, given the rapid
pace of development that the country has witnessed.
“The National Archives of the UAE was initiated by the late
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan almost 50 years ago, when
he became the ruler of Abu Dhabi in 1966. Two years later, he
asked his advisors ‘where can I find the treaties which govern
me and Her Majesty the Queen? I want to know what are her
”obligations towards us and ours towards her.
In response, HE Ahmed Khalifa Al Suwaidi, the first UAE foreign
minister and a prominent adviser to the late Sheikh Zayed,

© National Archives.

يصعب

تخيــل الصــورة التــي كانــت عليهــا
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ً
عامــا خلــت .ففــي غيــاب
قبــل 50
الطرقات الواضحة والساحل الذي يمتد ألميال شاسعة ،كان زوار
ـل
أبوظبــي علــى ســبيل المثــال يضطــرون للقيــادة عبــر جــزء ضحـ ٍ
مــن البحــر ليتســنى لهــم الوصــول إليهــا .وكان الحــراس يتمركــزون
فــي القــاع والحصــون بـ ً
ـدال مــن األبنيــة ،فــي حيــن كان االقتصــاد
ً
قائمـ ًـا علــى تجــارة اللؤلــؤ وزراعــة النخيــل بــدال مــن النفــط الخــام
واالســتثمارات األجنبيــة.

But the most fascinating for Alraisi is Sheikh Zayed’s
collection. “You learn something from every document.
It inspires me at all levels – for example, when you read
carefully why he decided on a specific project at a certain
time, or how he appointed a team of international planners
when he became the ruler of Abu Dhabi. He spent the most
on education, health, electricity and water, and brought in

بمعرفــة التزاماتهــا تجاهنــا والتزاماتنــا تجاههــا”.
ً
وردا علــى ذلــك ،أشــار معالــي أحمــد خليفــة الســويدي ،أول وزيــر
للخارجيــة فــي دولــة اإلمــارات والمستشــار البــارز للشــيخ زايــد فــي
تلك الفترة  ،إنها موجودة في األرشيف الوطني للمملكة المتحدة.
ـخ
وبناء على ذلك ،تم إرســال وفد إلى المملكة المتحدة لجلب نسـ ٍ
عن نصف المعاهدات .وبعد سنوات ،تم العثور على النصف اآلخر
فــي مومبــاي ،األمــر الــذي اســتدعى ســفر الريســي إلــى الهنــد حيــث
عثــر أيضـ ًـا علــى مــواد أرشــيفية برتغاليــة تتعلــق بدولــة اإلمــارات
فــي منطقة “غــوّ ا”.
يقــول الريســي“ :ال توجــد ســجالتنا األرشــيفية فــي المملكــة
المتحــدة وحســب ،فمنهــا الكثيــر فــي مراكــز األرشــفة البرتغاليــة
واألمريكيــة والهولنديــة والفرنســية واإليطاليــة والروســية ،وحتــى
فــي أرشــيف الفاتيــكان .ولذلــك يتطلــب الموضــوع الســفر إلحضــار
المزيــد مــن الوثائــق والســجالت التــي ال يمكننــا االكتفــاء بحفظهــا
فــي صناديــق ،بــل علينــا ترقيمهــا وتصنفيهــا وفهرســتها وترجمتهــا
وإتاحتهــا للباحثيــن أيضـ ًـا”.
وبـ ً
ـدءا مــن العصريــن الحجــري الحديــث والبرونــزي ،إلــى الحقــب
ً
البرتغاليــة والهولنديــة والبريطانيــة ووصــوال إلــى تأســيس دولــة
االتحــاد ،يتضــح لنــا أن الحضــارة اإلماراتيــة ليســت فتيــة بالقــدر
الــذي نســمع عنهــا .فمثـ ً
ـا ،أقــدم مــادة فــي األرشــيف الوطنــي هــي
عبارة عن خريطة عمرها  500عام لمنطقة الخليج العربي ،وضعها
البرتغاليــون عقــب وصولهــم إلــى البــاد فــي القــرن الســادس عشــر.
لكــن مجموعــة الشــيخ زايــد هــي األكثــر إثــارة ودهشــة فــي نظــر
ً
ً
ً
جديــدا .فهــي
شــيئا
قائــا“ :كل وثيقــة تعلمنــا
الريســي ،ويصفهــا

لكن الشعوب هي األقدر على كتابة تاريخها .فالتغييرات الجذرية
التي طرأت عقب اكتشاف النفط تعزى إلى حد كبير إلى أصحاب
الرؤيــة المســتقبلية الثاقبــة ،أي القــادة الحقيقييــن الذيــن اتخــذوا
تلــك القــرارات التاريخيــة التــي جــاءت فــي وقتهــا وســاهمت فــي
تغييــر الصــورة الكاملــة للبالد.
وبحــرص بالــغ وعنايــة فائقــة ،يُ حفــظ المخــزون التاريخــي بمــا
فيــه مــن وثائــق و خرائــط وصــور وأفــام إلــى جانــب االتفاقيــات
الرئيســية التــي تــؤرخ لتطــور الدولــة بصيغتيهــا الماديــة والرقميــة
لــدى األرشــيف الوطنــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،الــذي
ً
وواحدا
يمثــل أغنــى مخــزون أرشــيفي في منطقــة الخليج العربي،
مــن أقــدم المراكــز األرشــيفية مــن نوعهــا علــى مســتوى المنطقــة ،إذ
يعــود تاريــخ تأسيســه إلــى عــام .1968

طواف العالم

بالنســبة لســعادة الدكتــور عبــد هلل الريســي ،مديــر عــام األرشــيف
الوطني ورئيس برنامج ذاكرة العالم التابع لمنظمة األمم المتحدة
للتربيــة و العلــم والثقافــة (اليونســكو) ،تحولــت مهمــة اســتعادة
الســجالت المتعلقــة بدولــة اإلمــارات مــن مختلف أرجــاء العالم إلى
رحلــة مســتمرة مــدى الحيــاة ،خاصــة فــي ظــل التطــور المتســارع
الــذي شــهدته البــاد.
“تأســس األرشــيف الوطنــي بتوجيهــات المغفــور لــه -بــإذن هلل-
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب هلل ثــراه منــذ  50عامـ ًـا.
عقــب توليــه لمقاليــد الحكــم فــي إمــارة أبوظبــي عــام ،1966
وبعــد عاميــن ،ســأل المغفــور لــه مستشــاريه :أيــن يمكننــي إيجــاد
المعاهــدات التــي تربــط أبوظبــي بحكومــة جاللــة الملكــة؟ أرغــب

[L & R] HE Dr Abdulla Alraisi, Director General - Under Minister of the National Archives. © Naim Chidiac.
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 كأن أقرأ بتمعن عن ســبب اختياره،تلهمني على كافة المســتويات
 أو كيــف قــام بتكليــف فريــق دولي،لمشــروع معيــن فــي زمــن معيــن
.مــن خبــراء التخطيــط عنــد اســتالمه مقاليــد الحكــم فــي أبوظبــي
،لقــد أنفــق بســخاء علــى التعليــم والصحــة والكهربــاء والميــاه
 كل.واســتقطب التجــار ورجــال األعمــال و قــام بتدريــب الشــباب
مــا نــراه اليــوم يحمــل بصمــة الشــيخ زايــد الــذي وجــه خطانــا نحــو
.”الطريــق الصحيــح
 الشــيخ زايــد بــن خليفــة آل نهيــان الــذي حكــم إمــارة،“امتلــك جـ ّـده
ً
ً
هائــا مــن
مقــدارا
،1909  إلــى1855 أبوظبــي خــال الفتــرة مــن
الحكمــة بتوحيــده لمختلــف القبائــل وحفاظــه علــى عالقــات جيــدة
 لقد حظي بمكانة مرموقة للغاية.مــع اإلمــارات والبلــدان المجاورة
.ونجــح فــي بنــاء قــوة اقتصاديــة وعســكرية بــارزة فــي أبوظبــي
 فهناك الكثيــر من الخصال،ولذلــك دائمـ ًـا مــا أقــارن بيــن زايــد وزايــد
.”المشــتركة بينهمــا

البحث عن السجالت داخل الدولة

 واظــب “األرشــيف الوطنــي” علــى جمــع،لمــدة تقــارب ثالثيــن عامـ ًـا
 ليثري بذلك مجموعة ســجالته،الوثائــق مــن مختلــف أرجــاء العالم
 لكــن الريســي إبــان انضمامــه.األرشــيفية المتميــزة يومـ ًـا بعــد يــوم
 ولــدى ســؤاله عــن الوثائــق الداخليــة2000 إلــى المركــز فــي عــام
 اكتشــف أن معظمهــا كان فــي حالــة ســيئة ضمــن،لدولــة اإلمــارات
 األمر الذي دفعــه إلى إعداد،مســتودعات موزعــة فــي أنحــاء البــاد
 صحفــة حــول تشــخيص وضــع االرشــيف700 تقريــر مكــوّ ن مــن
.فــي دولــة اإلمــارات
 “قليلــة كانــت الجهــات الحكوميــة التــي تعتنــي:يقــول الريســي
 ولذلــك بادرنــا إلــى زيــارة كل.بموادهــا األرشــيفية فــي تلــك الفتــرة
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merchants, businessmen and young people to train them.
Everything we see today has Sheikh Zayed’s mark on it. He
put us on the right direction.
“His grandfather, Sheikh Zayed bin Khalifa Al Nahyan [who
ruled the Emirate from 1855 to 1909], had great wisdom to
keep all the tribes together and maintain good relations
with neighbouring Emirates and countries. He was very well
respected and built a strong economic and military power in
Abu Dhabi. So I always compare Zayed to Zayed – they have
a lot in common.”
LOOKING WITHIN THE UAE
For nearly 30 years, National Archives continued to gather
documents from around the world, adding to its sophisticated
archival records collection every day. But when Alraisi joined
in 2000 and asked about the UAE’s internal documents,
he discovered that most were in poor condition in storages
throughout the country, which led him to create a 700-page
report on the status of the UAE’s archives.
“Very few government entities were taking care of their
archives at the time. So we visited every single institution,
and there are 202 of them. We made three trips to each entity:
a diagnostic visit, then a follow-up, and finally, we put the
infrastructure and human resources. There were billions
of records. The Ministry of Interior alone produces about 30
million records a month,” Alraisi said.

HH General Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces and Chairman of the Abu Dhabi Executive Council
with HRH Prince Charles, The Prince of Wales and Camilla Parker-Bowles, The Duchess of Cornwall with HE Dr Abdulla Alraisi at the launch of UK-UAE Year of Culture 2017 at the historical
Al Jahili Fort. © National Archives.

. اتحاديــة ومحليــة، جهــة حكوميــة202 واحــدة منهــا وكان عددهــا
 وزيــارة، زيــارة لتشــخيص الوضــع:قمنــا بثــاث زيــارات لــكل جهــة
لتقديم المشورة لتنظيم األرشيف من موارد بشرية وبنية تحتية
ً
وأخيــرا زيــارة لمتابعــة تنفيــذ توصيــات
،تقليديــة وإلكترونيــة
 فوزارة الداخلية، كان عدد السجالت بالمليارات.األرشيف الوطني
ً
.”ـهريا
 مليــون ســجل شـ30 بمفردهــا تنتــج قرابــة
تغطي غالبية مراكز األرشــيف الوطنية حول العالم خمس هيئات
 وزارة الخارجيــة ووزارة الداخليــة والقــوات:رســمية فقــط هــي
 بينما أخذ األرشيف، المسلحة و شؤون الرئاسة و مجلس الوزراء
الوطنــي لدولــة اإلمــارات علــى عاتقــه مهمــة تغطيــة كافــة الجهــات
.الحكوميــة فــي البــاد
، “صحيــح أنهــا مهمــة تفــوق طاقتنــا االســتيعابية:وأشــار الريســي
.لكننــا ننفذهــا بســرور انطالقـ ًـا مــن حرصنــا علــى عــدم ضيــاع شــيء
. ازداد عــدد العمــاء ومســتوى اإلقبــال،وكلمــا ازداد حجــم المــواد
.”فعملنــا أشــبه بمركــز للبحــوث والمعلومــات
 زيــارات606  أتــم الفريــق،وبقوامــه المكــون مــن عشــرة موظفيــن
 اقتــرح الريســي، وإبــان ذلــك.إلــى الجهــات الحكوميــة اإلماراتيــة
وضــع تشــريع أرشــيفي يتيــح الوصــول بســهولة إلــى مثــل هــذه
 قانــون يمنــح األرشــيف2008  صــدر فــي عــام، وبالفعــل.الســجالت
 وقــد،الوطنــي صالحيــات جمــع وأرشــفة الســجالت الحكوميــة
نــص هــذا القانــون أيضـ ًـا علــى تغييــر طبيعــة األرشــيف مــن هيئــة
.محليــة إلــى اتحاديــة
وفــي حيــن تــم اســترجاع مالييــن الوثائــق مــن الجهــات المحليــة
 إال أن عــدد الســجالت الشــخصية لألســر اإلماراتيــة،والدوليــة

Most national archives in the world cover only four official
bodies: Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Interior,
Armed Forces, and Ministry of Presidential Affairs. However,
the UAE’s National Archives has taken it upon themselves to
cover all government institutions in the country.
“It is beyond our capacity, but we do it with pleasure because
we don’t want to miss anything. The more material you
have, the more customers and traffic you get. It’s serving as
a research and information centre,” Alraisi noted.
With just five people, the team completed 606 visits to UAE
government organisations- at which point Alraisi proposed
the establishment of an archival legislation to facilitate
access to such records. Indeed, in 2008, a law was established
specifying the centre’s jurisdiction to collect and archive
historical documents. The law also changed the centre from
a local entity to a federal organisation.
While millions of documents had been retrieved from local
and international establishments, personal records of Emirati
families were limited in number. This led to the launch of
“Watheq” campaign in 2014 to encourage citizens to donate
any historical records they had, either by scanning digital
copies or submitting the originals.
“Watheq was a successful campaign. We distributed 300,000
boxes throughout the UAE which included USB drives and

HE Ahmed Juma Al Za'abi, Deputy Minister of Presidential Affairs and HE Dr Abdulla Alraisi at the launch of the initiative 'Watheq'. © National Archives.
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 لكنهم بدؤوا يدركون أن االحتفاظ،بالتخلي عن أرشــيفها األســري
.”بالســجالت القديمــة فــي المنــزل قــد يعرضهــا للتلــف أو الضيــاع

مشروع ترقيم أرشيف الخليج العربي

حقــق األرشــيف الوطنــي مكانــة رائــدة كأول أرشــيف وطنــي مــن
نوعــه فــي منطقــة الشــرق األوســط وكســادس أبــرز أرشــيف علــى
 إلــى جانــب مراكــز األرشــفة الوطنيــة فــي أســتراليا،مســتوى العالــم
.وكنــدا وفرنســا والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة
 توقيع عقد للترقيم،2017 ومــن أبــرز إنجــازات األرشــيف فــي عــام
 حيــث ستشــهد،مــع األرشــيف الوطنــي فــي المملكــة المتحــدة
االتفاقيــة إطــاق موقــع إلكترونــي جديــد يحمــل اســم “األرشــيف
 وســيضم الماليين من الســجالت،”الرقمي لمنطقة الخليج العربي
 ألــف وثيقــة وصــورة مــن األرشــيف500 حيــث يبــدأ بنشــر قرابــة
الوطنــي بالمملكــة المتحــدة فــي المرحلة األولى من المشــروع التي
 بالتزامــن مــع الذكــرى المئويــة لميــاد الوالــد2018 تنتهــي فــي عــام
المؤســس المغفــور لــه بــإذن هلل تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
. طيــب هلل ثــراه،نهيــان
 “تفاوضنــا مــع أرشــيف المملكــة المتحــدة حــول:ويتابــع الريســي
 وســنقوم بترقيــم كافــة الســجالت.هــذا المشــروع لعــدة ســنوات
 إضافــة إلــى ترجمتهــا ونشــرها،المتعلقــة بمنطقــة الخليــج العربــي
علــى اإلنترنــت ليتســنى للباحثيــن وصناع القــرار والطالب االطالع
 وســنعمل، وتتضمــن المرحلــة األولــى نصــف مليــون ســجل.عليهــا
ً
.ـنويا علــى إضافــة مــا بيــن مليــون ومليــون ونصــف ســجل تباعـ ًـا
سـ
 لكننــا لــدى اســتكماله ســنكون فــي غايــة،صحيــح أنــه تحـ ٍـد ضخــم
 وال شــك أنــه مــا مــن موعــد إلطــاق الموقــع،الفخــر واالعتــزاز
.”اإللكترونــي أفضــل مــن عــام زايــد
يؤمــن الريســي بــأن ترجمــة هــذه الوثائــق وطرحهــا علــى اإلنترنــت
 السـ ّـيما الباحثين والمؤرخين العرب،ســيصب في مصلحة الجميع
 ومــن شــأن ذلــك أن.الذيــن يفضلــون قــراءة الوثائــق بلغتهــم األم
يريحهــم أيضـ ًـا مــن عنــاء الســفر إلــى المملكــة المتحــدة والبحث عن
.مواقــع هــذه األرشــيفات وكيفيــة الوصــول إليهــا
 “تأتــي هــذه الســجالت مــن مذكــرات المندوبيــن:ويواصــل الريســي
السياســيين والمعتمديــن البريطانييــن الذيــن عملــوا فــي دولــة
 مليــون3.5  لدينــا.اإلمــارات وتواصلــوا مــع حكومــة جاللــة الملكــة
 خاصــة،وثيقــة مــن األرشــيف البريطانــي ونبحــث عــن المزيــد منهــا
 فهنــاك أيضـ ًـا،المتعلقــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى

HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Presidential
Affairs with HE Dr Abdulla Alraisi during a visit to the National Archives. © National Archives.

One of its most important milestones in 2017 was the signing
of a digitisation contract with the UK’s National Archives. The
agreement will see the launch of a new website – the Arabian
Gulf Digital Archive – with nearly 500,000 documents and
images from the UK’s National Archives. The first phase of
the project is set for completion in 2018 to coincide with the
100th birth anniversary of the country’s Founding Father
Sheikh Zayed.
“We’ve been negotiating on this project with the UK archives
for many years. We are digitising all records relating to the
Arabian Gulf region, translating and publishing them online
for researchers. The first phase includes half a million records
and every year we will be adding between one million and
1.5 million. It’s a huge challenge but once we complete it, we
will be very proud and the best time to launch the website is
during the Year of Zayed.”
Alraisi believes that translating these documents and
making them available online will be a benefit for everybody,
especially Arab researchers and historians who prefer to read
documents in their own language. It will also save them the
hassle of traveling to the UK and trying to access and locate
such archives.
“These records are from the diaries of British political agents
and Residents who served in the UAE and communicated
with Her Majesty the Queen’s office. We have 3.5 million
documents [from the UK archives] and we’re looking for more,
especially those related to other GCC countries. There are
tens of millions of documents out there. The exciting part
is that the more you research, the more you are led to new
discoveries. At every step you find something new. We start
with one book and end up with 30 on the table.”

An MoU was signed between HE Dr Abdulla Alraisi, Director General - Under
Minister of the National Archives and Jeff James, Chief Executive Officer of
the British National Archives, to translate and digitise important historical
documents for the GCC. © National Archives.

DEALING WITH ENDLESS DOCUMENTS
To simplify the archiving process, a system is followed to
filter out important records and preserve them at the right

The National Archives of the UAE building in Abu Dhabi. © National Archives.

ّ
ً
2014 “وثــق” فــي عــام
 مــا قــاد إلــى إطــاق حملــة،ـدودا
كان محـ
الرامية إلى تشجيع المواطنين على التبرع بأي سجالت تاريخية
 ســواء عبــر مســح نســخ رقميــة عنهــا أو عبــر تســليم،بحوزتهــم
.الوثائــق األصليــة
ّ  “حققــت حملــة:ويوضــح الريســي
ً
ً
 إذ قمنــا،باهــرا
نجاحــا
)(وثــق
 ألف صندوق في أنحاء الدولة تتضمن أقراص300 خاللها بتوزيع
التخزين الرقمية والكتيبات حول كيفية أرشفة الوثائق التاريخية
 وتواصلــت معنــا أســرة مــن إمــارة رأس الخيمــة رغبـ ًـة.الشــخصية
ّ ، وبصــورة عامــة.بالتبــرع بكافــة وثائقهــا
قلــة مــن النــاس رغبــت

حقق األرشيف
الوطني مكانة رائدة كأول
أرشيف وطني من نوعه
في منطقة الشرق
األوسط وكسادس أبرز
أرشيف على
. مستوى العالم

Today, the National
Archives of the UAE has
achieved a pioneer status
as the first of its kind
in the Middle East and
one of the top six in the
world.
booklets on how to archive personal historical documents.
We heard from families in Ras Al Khaimah who wanted
to donate everything they had. Generally, very few want
to give up their family archives. But people are starting to
understand that if they keep old records at home, they will
get deteriorated or lost,” Alraisi explained.
ARABIAN GULF PROJECT
Today, the National Archives of the UAE has achieved a pioneer
status as the first of its kind in the Middle East and one of
the top six in the world, alongside the national archives of
Australia, Canada, France, the United Kingdom, and the
United States.
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وتتألــف المنشــأة الضخمــة مــن  22قاعــة تخزيــن بأســقف مرتفعــة
ورفــوف يصــل ارتفاعهــا إلــى ســتة أمتــار ،وتتميــز أيضـ ًـا بتقنياتهــا
المتطــورة وتضــم وحــدة ترميــم قــادرة علــى إعــادة الحيــاة إلــى
الوثائــق المهترئــة .وعــاوة علــى ذلــك ،يضــم األرشــيف الوطنــي
قاعة الشــيخ خليفة التي تتســع لنحو  700شــخص ،وقاعة الواقع
االفتراضــي ثالثــي األبعــاد ،و مطبعــة لطباعــة الكتــب داخليـ ًـا.

HE Dr Abdulla Alraisi attending a conference at the National Archives. © National Archives.

ً
يوميــا مــع وثائــق يبلــغ طولهــا 300
ويشــرح الريســي“ :نتعامــل
كيلومتــر علــى األقــل .ويعــد مركــز الحفــظ و الترميــم أكبر مركز من
نوعه على مستوى العالم ،إذ يمتد على مساحة  40ألف متر مربع
فــي منطقــة المفــرق ،إضافــة إلــى أننا حريصون على االســتثمار في
التقنيــات ،والبنيــة التحتيــة التقنيــة الموجودة لدينا هي من أفضل
األنــواع المتوفــرة حاليـ ًـا ،فهــي قــادرة علــى جمــع البيانــات مــن 202
جهــة حكوميــة ونقــوم يوميـ ًـا بعمــل نســخ احتياطيــة عنهــا ،وتمتــاز
بســعة هائلــة تصــل الــى  20بيتابايــت .كل مــا فــي المنشــأة حديــث
ـدءا مــن قاعــات المحاضرات ووصـ ً
ومتطــور ،بـ ً
ـوال إلى بواباتنا التي
تعمــل بتقنيــة بصمــة العيــن”.

تنمية الموارد البشرية

“We have at least 300 kilometres of documents today. Our
Restoration and Preservation Centre is the largest of its kind
in the world, covering 40,000 sqm in Mafraq. We also invest
heavily in technology. Our servers [IT Infrastructure] are the
best you can find. They collect data from 202 government
organisations and we do a backup every day. The capacity
is enormous, almost 20 petabtyes. Everything here is state
of the art, from our lecture halls to our gates that have Iris
”recognition.
Former Justice Minister, HE Hadif Al Dhaheri touring the National Archives with HE Dr Abdulla Alraisi. © National Archives.

time. According to Alraisi, an official document has three
lives. Those that are up to five years old are kept under current
records in the government organisation itself because they
might be referring to it, while records that are five to 15 years
old are placed in local, interim archives. Only documents that
are older than 15 years are moved to the National Archives.
“Typically, we end up keeping five per cent of the records,
mainly those that have historical significance such as
Presidential decrees, ministers decisions, important
documents related to the work of each government institutions,
etc. However, at each stage we assist the organisation in
deciding on which records to keep and preserve. They cannot
complete this procedure on their own or get rid [destroy] of
”any document without our supervision; that is the law,
Alraisi highlighted.
The UAE National Archives now covers all government
institutions in the country, and the plan is to move existing
and future records to the newly built Restoration and
Preservation Centre.
The massive facility consists of 22 storage halls with high
ceilings and six-metre high shelves, as well as state-of-theart technology and a restoration unit that can bring life back
to faded documents. In addition, the headquarters houses
a 700-person auditorium, 3D virtual reality hall, and an inhouse printing facility.

عشــرات المالييــن مــن الوثائــق التــي لــم نجدهــا بعــد .والمشــوق
فــي الموضــوع ،أنــه كلمــا بحثنــا أكثــر قادنــا البحــث إلــى اكتشــافات
ً
جديدة .ففي كل خطوة نجد شـ ً
جديدا ،كأن نبدأ بكتاب واحد
ـيئا
وينتهــي بنــا المطــاف إلــى  30كتابـ ًـا علــى الطاولــة”.

التعامل مع وثائق ال تحصى

ً
ً
مخصصا لفرز
نظاما
بهدف تبسيط عملية األرشفة ،يتبع األرشيف
ً
الســجالت المهمــة وحفظهــا فــي الوقــت المناســب .ووفقــا للريســي،
تمــر الوثيقــة خــال حياتهــا بثــاث مراحــل .فالوثائــق التــي يصــل
عمرهــا حتــى خمســة أعــوام يجــري حفظهــا فــي ســجالت جاريــة
فــي الجهــة الحكوميــة نفســها ألنهــا قــد تضطــر للعــودة إليهــا ،فــي
ً
عاما في أرشــيف
حيــن توضــع الوثائــق التــي يصــل عمرها حتى 15
محلــي مؤقــت .والوثائــق الوحيــدة التــي يتــم نقلهــا إلــى األرشــيف
الوطنــي هــي التــي يزيــد عمرهــا عــن  15عامـ ًـا و هــي التــي تصنــف
علــى وثائــق تهــم المصلحــة الوطنيــة.

DEVELOPING HUMAN CAPACITY
While the new facility in Mafraq is ready, it needs human
resources and restoration experts. Consequently, Alraisi sent
two of his best staff members to undertake a master’s degree
in archives and records management in the UK and they are
back to lead the facility.

أصبحــت المنشــأة الجديــدة فــي منطقــة المفــرق جاهــزة بالكامــل،
لكنها تحتاج إلى موارد بشــرية وخبراء في ترميم الوثائق .وبناء
علــى ذلــك ،و بنــاء علــى توجيهــات ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد
آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة تــم
إرســال اثنين من أفضل موظفي األرشــيف للحصول على شــهادة
البكالوريوس والماجستير في الترميم في المملكة المتحدة ،وقد
عــاد أحدهــم إلدارة فريــق المنشــأة.
وعــاوة علــى ذلــك ،بــادر األرشــيف الوطنــي إلــى بناء الشــراكات مع
عــدة مؤسســات أكاديميــة بــارزة مثــل “جامعــة نيويــورك أبوظبــي”
و“جامعــة زايــد” و“جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة” و“كليــات
التقنية العليا” في دولة اإلمارات و“جامعة كاليفورنيا” في بركلي
بواليــة كاليفورنيــا فــي الواليات المتحــدة األمريكية.

Moreover, the National Archives has established partnerships
with several academic institutions, including NYU Abu Dhabi,
Zayed University, UAE University, the UAE Higher Colleges
of Technology, and the University of California, Berkeley.
“Every year, we employ graduates from Zayed University’s
Emirati studies. We created a bachelor degree for archival

ً
“غالبــا مــا تصــل نســبة الوثائــق التــي نحفظهــا
ويشــير الريســي:
للحفــظ التاريخــي الدائــم مــا بيــن  3إلــى  5فــي المائــة ،وأبرزها التي
تنطــوي علــى أهميــة تاريخيــة مثــل المراســيم الرئاســية والقــرارات
الوزاريــة والوثائــق المهمــة المتعلقــة بعمــل كل جهــة حكومية .لكننا
فــي كل مرحلــة نســاعد الجهــة علــى اختيــار الســجالت التي ينبغي
االحتفــاظ بهــا وحفظهــا .وليــس بوســع الجهــات أن تســتكمل هــذه
ً
ـوائيا ودون إشــراف
العمليــة بمفردهــا أو أن تتلــف أيــة وثائــق عشـ
وإذن مــن األرشــيف الوطنــي .هــذا هــو القانــون”.
وقــد أصبــح األرشــيف الوطنــي لدولــة اإلمــارات يغطــي جميــع
الجهــات الحكوميــة فــي البــاد ،ومن المزمع نقل الســجالت الحالية
والمســتقبلية إلــى مركــز الحفــظ والترميــم المشــيد حديثـ ًـا.

Former Justice Minister, HE Hadif Al Dhaheri touring the National Archives with HE Dr
Abdulla Alraisi. © National Archives.

[T & B] The launch of the World's biggest Atlas. © National Archives.
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studies at the Higher Colleges of Technology and we have
a batch of 50 students graduating this year. Now we are
thinking of starting a master’s degree at Zayed University.
The UAE University and Zayed University also teach books that
we recommend in their history curriculum,” Alraisi noted.
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إعارة الخبرات

بفريقــه المكــون مــن  300موظــف يشــكل المواطنــون نســبة  80فــي
المائــة منهــم ،يمتلــك األرشــيف الوطنــي المقومــات المتميــزة التــي
تتيــح لــه دعــم البلــدان األخــرى فــي تأســيس مراكزهــا األرشــيفية
والحفــاظ علــى إرثهــا الثقافــي.

وقــد انتهــى األرشــيف بالفعــل مــن ترقيــم أرشــيف “مكتبــة متحــف
نابليــون” فــي جزيــرة ألبــا بإيطاليــا .ويتحــدث الريســي عــن ذلــك
بقولــه“ :إذا مــا قمتــم بزيــارة المتحــف اليــوم ،ســترون منصــات
إلكترونيــة تعــرض هــذه الوثائــق علــى اإلنترنــت واســمنا موجــود
ً
أيضا أشــقاءنا في البحرين على تأســيس أرشــيفهم
هناك .ســاعدنا
الوطنــي مــن الصفــر ،فقمنــا بتدريــب الموظفيــن وعقــد ورش العمــل
لمختلف الوزارات ،وهم بصدد البدء بترقيم وأرشــفة ســجالتهم”.

He encouraged Emirati students to join the National Archives
team because they should be writing their history. “They
don’t need to specialise in archiving although on the higher
level they will need to. They can start working with us and
we will train them. If they have a bachelor’s degree, we can
”send them on for a one-year master’s degree in archiving.
LENDING EXPERTISE
With nearly 300 employees, 80 per cent of whom are Emiratis,
the UAE’s National Archives is in a prime position to support
other countries in establishing their own archival repositories
and preserving their cultural heritage.

ومــن أبــرز اتفاقيــات التعــاون التــي عقدهــا األرشــيف الوطنــي ،تلــك
التــي يجــري تنفيذهــا مــع “شــركة أبوظبــي لإلعــام” ،المؤسســة
ً
ً
إعالميا
منفذا
اإلعالمية الرســمية لحكومة أبوظبي التي تدير 24
عبــر منصــات متعــددة .وفــي إطــار المشــروع الــذي انطلــق فــي عــام
 2017سيقوم األرشيف الوطني بترقيم المحتوى اإلعالمي للشركة
بأكملــه ،بمــا فيــه المطبوعات والمــواد اإلذاعية والتلفزيونية ،حيث
نقــوم بتنظيــم هــذا األرشــيف الضخــم لتســهيل عمليــة البحــث
واإلتاحــة .
ويقــول الريســي“ :ســنقوم بأرشــفة جميــع المــواد التــي يحوزونهــا،
وفهرستها وتصنيفها وترقيمها .ففي المرحلة األولى ،قمنا بترقيم
التســجيالت المصــورة ،وســنبدأ اآلن بعمليــة األرشــفة الحقيقيــة
وترقيــم كامــل المحتــوى اإلعالمــي لديهــم”.

فــي الوقــت الراهــن ،يعكــف األرشــيف الوطنــي علــى توســيع
نطــاق خدماتــه علــى أســس تجاريــة فــي إطــار رؤيتــه الراميــة إلــى
تحويــل األرشــيف إلــى مؤسســة ذاتيــة االكتفــاء المالي على المدى
ً
فمثال ،بدأ األرشيف بعرض خدمات إدارة السجالت على
الطويل.
المؤسســات مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص.
ويوضــح الريســي“ :عملنــا علــى مشــروعين للخدمات االستشــارية،
حيــث قمنــا بمتابعــة عمليــة األرشــفة واإلشــراف عليهــا .أحــد
المشــروعين كان لمدينــة جـ ّـدة التــي تعاقــدت مع شــركة متخصصة
بالرقمنــة وطلبــت منــا توفيــر خدمــات األرشــفة ،ولقــد أتممنــا هــذا
المشــروع بنجــاح”.

HE Abdulrahman Ghanem Al Mutaiwee, the UAE Ambassador to the UK witnessed the signing
of the MoU between HE Dr Abdulla Alraisi and Peter Housego, British Petroleum Archive
Manager to obtain and benefit from the historical documents and materials pertaining to the
UAE over the next ten years. © National Archives.

It’s been a long
but short journey; 18
years went by fast.
We’ve accomplished
tremendous
achievements.

“We will archive everything in their possession and have
it catalogued, indexed and digitised. In the first phase, we
digitised footages, but now we’re starting the real archiving
process, digitising all their media content,” Alraisi said.

“We worked on two projects for consultancy services, where
we monitored and supervised the process of archiving. One of
them was for the city of Jeddah. They contracted a company
for the digitising and asked us to provide archiving services.
”We have now completed this project.

The IT server room at the National Archives. © National Archives.

ومــن وجهــة نظــر الريســي ،تتمثــل الخطــوة التاليــة فــي قيــام
األرشــيف الوطنــي بتأجيــر المســاحات لتخزيــن الســجالت لمختلف
الشركات من القطاع الخاص ،بما فيها المؤسسات المالية .ويقول:
“يحتــاج القطــاع الخــاص إلــى اســتئجار مســاحات التخزيــن اآلمنــة
وفقـ ًـا ألعلــى معاييــر األرشــفة .ونتلقــى اليــوم طلبــات مــن مختلــف
أنحــاء دولــة اإلمــارات”.
ً
دليال
تشكل الجوائز التي حصدها األرشيف الوطني حتى تاريخه
علــى أدائــه المثالــي ،إذ فــاز فــي عام  2015بســتة جوائز من “جائزة
اســتيفي العالميــة” ،وبجائــزة الحكومــة عــن فئــة “أفضــل مبــادرة
الســتخدام األنظمــة الصديقــة للبيئــة” فــي عــام  ،2016و“جائــزة
الشــارقة لالتصــاالت الحكوميــة” فــي عــام .2017
وعــاوة علــى ذلــك ،يعتبــر األرشــيف أول أرشــيف علــى مســتوى
العالــم يحظــى بتصنيــف التميــز من فئة خمس نجوم من “المنظمة
ً
واحدا من أربع مؤسسات
األوروبية إلدارة الجودة” ،ليصبح بذلك
فقــط فــي دولــة اإلمــارات تحظــى بهذا التكريــم المرموق.

and indexed, making it easy to locate historic events within
minutes.

COMMERCIAL WORK
Meanwhile, National Archives is extending its services on
a commercial basis with a vision to make the organisation
financially self-sufficient in the long term. For instance, it
has started to offer record management services for public
and private-sector organisations.

The organisation has already digitised the archives of the
Napoleon Museum Library on Elba Island in Italy. “When you
visit the museum today, you will see kiosks displaying these
documents online and our name there,” Alraisi said. “We
also assisted Bahrain in establishing their national archives
from scratch. We trained people there and held workshops for
various ministries. They are starting to digitise and archive
”their records.
One of National Archives’ most important collaborations is
being carried out with Abu Dhabi Media [ADM], the official
media organisation of the Abu Dhabi Government, which
operates 24 brands across multiple platforms. The project
started in 2013 and will see National Archives digitise all of
ADM’s archived media content, including print, radio and
television. As much as 4,000 hours of film will be watched

ً
ماديا
االعتماد على الذات

وأشــار الريســي“ :في كل عام ،نقوم بتوظيف خريجين إماراتيين
من قسم الدراسات اإلماراتية في جامعة زايد ،كما قمنا بتأسيس
برنامــج لشــهادة البكالوريــوس فــي الدراســات األرشــيفية و نظــم
ً
طالبا
المعلومــات فــي كليــات التقنيــة العليا ولدينا دفعة قوامها 50
ســيتخرجون هــذا العــام .ونــدرس حاليـ ًـا تأســيس برنامــج لشــهادة
الماجســتير فــي جامعــة زايــد ،إضافــة إلــى أن جامعــة زايد وجامعة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة تدرســان الكتــب التاريخيــة التــي يقــوم
األرشــيف بتأليفها و نشــرها”.
ويشــجع الريســي الطــاب اإلماراتييــن علــى االنضمــام إلــى فريــق
األرشــيف الوطنــي لكــي يتســنى لهــم المســاهمة فــي كتابــة تاريــخ
وطنهــم ،ويقــول“ :ليــس عليهــم التخصــص فــي األرشــفة ،لكنهــم
قــد يحتاجــون إلــى ذلــك علــى المســتوى األعلــى .وبوســعهم البــدء
بالعمــل معنــا وســنتولى تدريبهــم .وإذا كانــوا حاصليــن على شــهادة
البكالوريــوس ،بوســعنا إرســالهم لدراســة الماجســتير فــي األرشــفة
لمــدة عــام واحــد أو عاميــن”.

The lab for the Presidential Archives. © National Archives.
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The next step according to Alraisi will see National Archives
rent out spaces for storing records of different institutions
from the private sector, including financial organisations.
“What the private sector needs is to lease secure storage spaces

HE Dr Abdulla Alraisi with the International Advisory Committe for the Memory
of the World programme under UNESCO. © National Archives.

كانت الرحلة قصيرة
ً
وطويلة في آن معا ،فقد
ً
مضت  18عاما بلمح البصر،
وحققنا خاللها إنجازات
هائلة .
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The Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan hall at the National Archives. © National Archives.

 وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل،رعاه هلل

نهيــان ولــي عهــد أبوظبي نائب القائــد األعلى للقوات

 وبتوجيهــات ودعــم ال محــدود،المســلحة حفظــه هلل
من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة رئيــس

. .األرشــيف الوطنــي حفظــه هلل

our headquarters and training people, to providing services outside
the UAE and for the benefit of humanity,” Alraisi recalled.
“Next year, 2018, will be the “Year of Zayed” so all our focus will be on
activities related to showcasing the late Sheikh Zayed and his vision
for the UAE. We will also continue our projects with the UK National
Archives and Abu Dhabi Media. It’s a lifetime project that is ongoing.”

.

HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai with HE Dr Abdulla Alraisi visiting the National Archives pavilion at the Sheikh
Zayed Heritage Festival in Al Wathba. © National Archives.

، “كانــت الرحلــة قصيــرة وطويلــة فــي آن معـ ًـا:ويســتذكر الريســي
 وحققنــا خاللهــا إنجــازات هائلــة، عامـ ًـا بلمــح البصــر18 فقــد مضــت
ً بـ
ـدءا مــن بنــاء البنيــة التحتيــة التقنيــة والمرافــق المتطــورة إلــى
ً
 وصــوال إلــى تقديــم الخدمــات،تأســيس مقرنــا وتدريــب الموظفيــن
.”خــارج دولــة اإلمــارات ولصالــح البشــرية جمعــاء

[L & R] HH General Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces and Chairman of the Abu Dhabi Executive
Council with HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Presidential Affairs, HE Dr Abdulla Alraisi and other senior officials visiting the National
Archives Pavilion at the Sheikh Zayed Heritage Festival inAl Wathba. © National Archives.

ً واختتــم الريســي قائـ
 لذلــك، هــو عــام زايــد2018  “العــام القــادم:ـا
ســينصب تركيزنــا بأكملــه علــى األنشــطة المتعلقــة باســتعراض
إرث المغفــور لــه بــإذن هلل الشــيخ زايــد ورؤيتــه لدولــة اإلمــارات
ً
أيضا مشاريعنا مع األرشيف الوطني
 وسنواصل.العربية المتحدة
 فنحــن اليــوم بصــدد،للمملكــة المتحــدة وشــركة أبوظبــي لإلعــام
 كل هــذه اإلنجــازات لــم تكــن لتتحقــق لــوال.”خــوض مشــروع العمــر
ً دعــم و توجيهــات قيادتنــا الرشــيدة لألرشــيف الوطنــي متمثـ
ـا فــي
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة
 وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،حفظــه هلل
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم إمــارة دبــي

with the highest archival standards and specifications. We’re
getting requests from all over the UAE.”
The awards presented so far to the UAE National Archives are
a testament to its exemplary performance. It has received
six Stevie Awards in 2015, the .GOV Award for Best Initiative
Using Eco-friendly Systems in 2016, and the Sharjah Award
for Government Communications in 2017.
Additionally, it is the first archives in the world to be awarded
five stars for excellence from the European Foundation for
Quality Management, becoming one of only four organisations
in the UAE to obtain this recognition.
“It’s been a long but short journey; 18 years went by fast. We’ve
accomplished tremendous achievements, from building topof-the line IT infrastructure and facilities, to establishing

