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  الكاتبةمع 

 1مرمي عبداهللا النعيمي
بلد الفكر العربية املتحدة وصلتنا رسالة قيمة من دولة اإلمارات 

مرمي النعيمي بكتابـة  األستاذة والثقافة فلقد قامت املربية القديرة 

ها على مشروع التعليقة وأحببنا أن ننشرها بنصها لتعمـيم  تتعليق

سالتنا معها عرب الربيد ترى األستاذة الفاضلة من خالل مرا. النفع

اإللكتروين أمهية فكرة التعليقة التعليمية كآلية ديناميكية لترسـيخ  

املفيد من جهـة   وكذلك متابعة اجلديدمن جهة اهلوية واجلذور 

  . أخرى

 Foundations of(أصول التربيـة   كتابحديثا  صدر

education(2  م وهـي طبعـة    2004عام ليف طبعته الرابعة
                                                 

د من املراكـز  مدربة لدى العديو تيةاماراإل عمود يومي جبريدة البيان كاتبة مرمي عبداهللا النعيمي 1

 - صناعة الـرواد -  نيالفتات للمبصر - قات تربويةاإشر :   عدة كتب منها هلاصدر  . التدريبية

 :حتت الطبعوهلا  .لتفات إىل الذاتاال - رحلة مع اجليل القادم

  .داء التعليميالذروة يف األ -  منوذجاأ عالماإل –وراق من النقد الذايت أ  

  :منهاوهلا مقاالت على اإلنترنت 

http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/10/17/ray/13.htm 
http://www.albayan.co.ae/albayan/2003/01/08/ray/13.htm 
http://www.albayan.co.ae/albayan/2003/04/08/ray/13.htm 
  

 
2 McNergney, F & McNergney, M.  (2004). Foundations 

of education: The challenge of professional practice. New 
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ورغم أن الكتاب يركـز علـى   وشاملة جوهرية معدلة بصورة 

أصول التربية من منظور غريب إال أنه سيكون متوفرا يف معظـم  

ذلـك الكتـاب   . العواصم العاملية كما هو مبني يف بداية الكتاب

يف أصول التربية يشري إىل فكـرة امللـف التربـوي    املتخصص 

كآلية هامـة  ) Digital Portfolio(اإللكتروين أو الرقمي 

ورسالة أستاذتنا املربية الفاضلة مرمي النعيمي . لمعلمني واملعلماتل

تؤكد عمليا صدق وعمق هذا التوجه التربوي املعاصـر ورغـم   

التشابه الكبري بني فكرة التعليقة وبني امللف التربوي إال أن التعليقة 

واضحة يف تراثنا التربوي كيـف ال  ذات جذور راسخة وفلسفة 

فيما يلي نص الرسالة  ل التربية اإلسالمية؟ والكتابة أصل من أصو

  .اليت تتحدث عن أمهية األصالة واملعاصرة يف الساحة التربوية

  فلسفة التعليقة يف مرآة الكاتبة

  مرمي عبداهللا النعيمي

  

   . ةاحملترمالكندري  حسني لطيفة ةإىل الدكتور

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :طيبة وبعد حتية
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بـوافر  بدر حممد ملـك   تقدم لك وللدكتورأن أ فإنه يسعدين

 نزلت الرصني عن التعليقة التربوية اليت لبحثكما شكري وتقديري

ء طال اشتياقها لقطرات من ما اليت رضنزول الغيث املاطر على األ

وهـي تعـاين    وقاا العصيبةأالسماء تروي ظمأها وتعوضها عن 

  .اجلفاف والندرة

العربيـة   نكم تفقدمت املكتبـة أشك يف صحته أظين الذي ال  

بني عناوينها املختلفـة وموضـوعاا    طلتم التجوالأاحلديثة ، و

صيل يسـتمد  أتربوي  فما وجدمت ما يليب حاجتكم لبحث املتباينة

ـ   من التراث جذوره ، وينهل من  سأمعينه الصايف مث يفـيض بك

حدمها أال يغين  لفت العيش يف عاملنيأالعلم املترعة على دنيانا اليت 

 .عن اجلهد الذي بذلتموه يف هذا السبيل و كالمهاأ

فكار اليت ول فهو ذلك املط غري املوفق لألالثقايف األ ما النمطأ 

ن تقدم عرضـا  أبركاب املعرفة دون  واللحاق تدعو إىل التطوير

الصلة ما بني الواقع  عمل جتسر علميا مناسبا يضم بني دفتيه آليات

فارغة  ن يكون شعاراتأاملكرر ال يعدو صبح هذا املط أف واملثال

  .نطالق منهعليه واال من مضمون ميكن البناء

نوع من االستالب غري املربر ملضـامني   ما النمط الثاين فهوأو 

التغريب يف الـدعوة إىل   سالمية حيث بالغ رموزاإل اهلوية والبيئة

 الواعي لكي ي نوع من التدقيق والنقدأب النمط الغريب دون القيام
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وبني شـعارات معلقـة ودعـوات     .قدام بعد ثبواال تنزلق األ

و تربيـة  أشافية  جيال مل يتوفر هلا مرجعية ثقافيةأ للتغريب تاهت

البحـث وإشـراكه يف رحلـة     سلوكية تعىن حبمل الطالب على

نـت  أصـابكما  أو جلين مثار العلم من بساتينه الزاهرة التطواف

حنو  ن يتجهأمل يف واقع يراد له بعضا من خيبة األ بدروالدكتور 

فضل فعقدمت العزم علـى إعـادة قـراءة املسـرية التعليميـة      األ

   .خذوا منها العظة واملثالألت سالميةاإل للمجتمعات

العربيـة التعليقـة    باكورة جهدكم الكرمي قدمت للمكتبة

  .  عجاب والتثمنيتستحق اإل التعليمية فياهلا من جهود

سالمية فقد التعليم يف بالدنا العربية واإلا ولكوين منشغلة بقضاي

عضاؤها يتزايدون يوما بعد أمناء لرحلة ال يزال أ وجدتكم حداة

بقدر حجم التحديات اليت تطل  يوم ، وال تزال حوائجهم تتنامى

مـة  علـى األ  ن تقطع الطريق على الدارسني بلأسها وتريد أبر

 مسـامهات  ين منشغلة بقضايا التنمية البشـرية ويل وأل .سرهاأب

كثر مـن مئـة   أوالنقد التعليمي سواء عرب  جمال التربية متنوعة يف

و عرب العشرات مـن  أاحلايل  التعليمي مقالة خصصتها لنقد النظام

التعليميـة   املؤسسات الدورات التدريبية اليت سامهت بإلقائها يف

حد أ إال راهأعظم التثمني ما توصلتم إليه وما أمثن أفإين  ،املختلفة

   .فتوح الربانية على طلبة العلم النانيال
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شبكة االنترنت تابعت البحث املتميز  من خالل موقعكم على

يزال  والنجم الذي ال ذلك العلم الشامخ عن الشيخ حممد الغزايل

  .نف الكارهنيأعلمه يفيض على الدنيا رغم 

بقبول فائق االحترام ووافر التقدير الذي يليـق   ختاما تفضلوا

، ميمما وجهه شـطرها ،  ، متجردا هلا عن احلقيقة بكل باحث

       .احلياة حد كبار البنائني يف مدرسةأن يكون أقاصدا 

  

  مرمي عبداهللا النعيمي

 العربية املتحدة اإلماراتدولة 

  م 2003ديسمرب  3األربعاء 


