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رباب �أحمد

rabab.ahmed@alayam.com

وال����وط����ن امل���ج���ت���م���ع  ت��ن��م��ي��ة  يف  امل�������س���اه���م���ة  دون  حت�����ول  ال  اجل�������س���دي���ة  االإع�����اق�����ة 

احل����ي����اة وح��������ب  وال������ع������زمي������ة  واالإرادة  ال���������س����ر  وال�������دت�������ي  م������ن  ت���ع���ل���م���ت 

�سفرية النوايا احل�سنة.. منرية بن هندي:  

 حيــاتي ر�صالــة وت�صادقــت مــع الإعاقــة

عام  بعد  ولكن  ولدت كطفلة طبيعية، 

ون�ص اأ�صبت ب�صلل الأطفال، وبعد ا�صابتي 

الهند،  يف  للعالج  اأهلي  اأخذوين  ب�صهرين 

ووا�صلت  الهند،  يف  كامال  عاما  وبقيت 

العالج بالبحرين ومن ثم توجهت للعالج 

المتحانات  اأقدم  و�صرت  ملدة،  لندن  يف 

الزهراء  مدر�صة  يف  البتدائية  املرحلة  يف 

كملتحقة،  الق�صيبية  يف  الإبتدائية 

ويدر�صني اأ�صقائي واأنا على �صرير املر�ص، 

مع هذا فقد كنت طالبة متفوقة.   

تفا�صيلها  بكل  طفولتي  وع�صت 

رغم  �صيء،  من  اأحرم  ومل  ومعانيها، 

وجود اأمل الإعاقة، ويعود الف�صل لأ�صرتي 

اأهل  من  الكبرية  وعائلتي  ال�صغرية 

بالكثري،  »فريجي«  لـ  اأدين  فاأنا  وجريان، 

واعتربوين ابنة لهم وجزءاً منهم.  

على  عيني  فتحت  ما  اأول  »من  تتابع 

الدنيا« �صعرت بالإعاقة ، ولكن اأهلي كانوا 

يجرعوين الأمل ، ويلت�صقون بي، ولأكون 

الإعاقة واأحببت  �صادقة فقد ت�صادقت مع 

واأن  مني،  جزء  اأنه  و�صعرت  الكر�صي، 

الإعاقة مل ت�صكل حاجزا مينعني عن فعل 

�صيء.

معاقة مع 620 �سليمة

الإبتدائية،  املرحلة  من  انتهائي  ومع 

اأخربنا الدكتور باأنني �صاأبقى على الكر�صي. 

ورغبت يف اللتحاق بالدرا�صة املنتظمة يف 

املدر�صة، فاأخذتني هذه الرغبة اإىل الت�صال 

مبنزل مدير دائرة املعارف يومها املرحوم 

اأحمد العمران، فردت على الهاتف زوجته 

منها   وطلبت  العمران  �صلوى  املرحومة 

العمران«، وحني  اأحمد  التحدث مع »عمي 

حتدث معي وجهت له �صوؤال »عمي الرتبية 

والتعليم ب�ص للي مي�صون؟!« فما كان منه 

األ اأن رد علّي »للكل«، ومن بعدها التحقت 

التي  الأوىل  الطالبة  باملدر�صة لأكون بذلك 

تدخل املدر�صة على كر�صي متحرك. 

الإعدادية  زنوبيا  مدر�صة  يف  در�صت 

وانا  �صليمة  طالبة   620 مع  باملحرق، 

الكلمات  و�صمعت  املعاقة،  الوحيدة 

اأخربت  وحني  جرحتني  التي  الالذعة، 

الرد  �صت�صمعني  يل  قال  بالمر،  �صقيقي 

لحقاً، وح�صل ذلك فعالً، فبعد �صهر قامت 

املدر�صة  مديرة  ال�صادق  عاي�صة  الأ�صتاذة 

لرتفاع  ال�صباحي  الطابور  يف  بتهنئتي 

الأ�صتاذتني  من  كل  من  باقرتاح  عالماتي، 

نادرة اجلمل وفاطمة ال�صادق، يومها قال 

يل �صقيقي هذا هو الرد. ومن حينها عرفت 

ومتفوقة  ذكية  طالبة  بانني  الطالبات 

ي�صرن  و�صرن  بل  يتوقعون،  كما  ول�صت 

خلفي يف املدر�صة. 

الإعدادية  املرحلة  من  النتهاء  وبعد 

بتفوق، انتقلت للدرا�صة يف مدر�صة املحرق 

الفل�صفة  مادتا  وكانت  للبنات،  الثانوية 

وعلم النف�ص من اأحب املواد اإيل. ويف هذه 

ومن  �صدقاتي،  دائرة  تو�صعت  املرحلة 

بينهم عاي�صة العامر، تران ا�صفهاين، رفيقة 

دربي لالن، املرحومة �صوغة، واآخريات. 

بريق �أمل

املدر�صية،  الأن�صطة  يف  �صاركت  كما 

حيث عينت م�صوؤولة الإذاعة ال�صباحية، 

حني وجدوا يّف القدرة على ذلك، ودخلت 

املدر�صي.  للم�صرح  وان�صممت  الك�صافة، 

تقوية  مني  يطلنب  املعلمات  وكانت 

وعلم  الفل�صلفة  مادتي  يف  الطالبات 

الطالبات  مع  بقوة  وانخطرت  النف�ص، 

اأن  لدرجة  املعلمات  من  قريبة  و�صرت 

بانني  يل  يقولون  كانوا  املعلمات  بع�ص 

عدم  على  والإ�صرار  العزمية  هذه  بكل 

بريق  لهم  امثل  بانني  لالإعاقة،  اخلنوع 

على  كبريا  وحافزا  حياتهن،  يف  اأمل 

موا�صلة العطاء والأقبال على احلياة بكل 

عنفوان. 

[  رباب اأحمد: 

من يعرف ع�سو جمل�س ال�سورى منرية بن هندي يعرف جيداً، كيف اأن االإعاقة اجل�سدية ال 

ميكن اأن ت�سكل اأبداً، �سبباً يحول دون م�ساهمة االإن�سان يف دفع عجلة التنمية يف جمتمعة ووطنه، 

لذلك فان خرباً كتعينها �سفرية للنوايا احل�سنة للمراأة موؤخراً مل يكن باالأمر اجلديد، فلطاملا تركت 

االإعاقة جانباً، و�سعدت اإىل اآمال النا�س �سيما ذوي االحتياجات اخلا�سة. 

تقول منرية عي�سى بن �سالح بن هندي املناعي لـ »ذكريات« ولدت يف العام 1958، يف فريج 

بن هندي الواقع يف املحرق، لتكون بذلك اآخر عنقود العائلة املكونة من »املرحوم حمد، املرحومة 

اآمنة، املرحوم مبارك، �سالح -م�ست�سار جاللة امللك ل�سوؤون ال�سباب والريا�سة- و�سلمان -حمافظ 

حمافظة املحرق«. 

والدي كان تاجرا يف  اللوؤلوؤ، وكان عمدة املنطقة ويجتمع يف منزلنا مع امل�سوؤولني من الدولة 

اأي�ساً من قطر، وهي اأكرب جامعة در�ستني اأمور  ورجاالت احلي. ووالدتي من عائلة بن هندي 

احلياة وال�سرب واالإرادة والعزمية وحب احلياة وامل�سوؤولية، على الرغم من اأنها ال جتيد القراءة 

والكتابة. 

[ مع �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة

[  بجمعية اأطفال و�سباب امل�ستقبل

[  خالل تكرمي �سندوق الدير اخلريي ملنرية بن هندي

[ برفقة رئي�س �سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات عبدالرحمن جواهري



م���ت���ح���رك ك����ر�����س����ي  ع����ل����ى  امل������در�������س������ة  ت�����دخ�����ل  ال�����ت�����ي  الأوىل  ال����ط����ال����ب����ة 

�����س����خ���������س����ًا  40 ب������رف������ق������ة  ال���������������س�������ورى  مل����ج����ل���������س  ب���������اآم���������ايل  ان�����ت�����ق�����ل�����ت 

حم�����������اط�����������ة مب��������ح��������ب��������ة اأه��������������ل��������������ي و»ف��������������ري��������������ج��������������ي« ووط���������ن���������ي
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»الرتبية والتعليم

 ب�س للي مي�شون؟!«

تركت الإعاقة 

جانبًا، و�شعدت 

اإىل اآمال النا�س

مل األتفت يومًا لكلمات 

التجريح اأو املحبطني 

اأدين لـ »فريجي« الذي 

اعتربين ابنتهم بالكثري

[ م�سوؤولة وحدة اخلدم�ت الت�أهيلية بوزارة التنمية

[ رئي�سة املركز البحريني للحراك الدويل

[ مدير ع�م ري��ض وح�س�ن�ت الإع�قة اجلديد

[ ع�سو جمل�ض ال�سورى للف�سل الت�سريعي الث�ين

[ ع�سو جلنة اخلدم�ت لدور النعق�د الأول من الف�سل الت�سريعي الث�ين

[ ع�سو جلنة املراأة والطفل لدور الإنعق�د الأول من الف�سل الت�سريعي الث�ين

[ ع�سو جلنة اخلدم�ت لدور النعق�د الث�ين من الف�سل الت�سريعي الث�ين

[ ن�ئب رئي�ض جلنة املراأة والطفل لدوري النعق�د الأول والث�ين من الف�سل الت�سريعي الث�ين

[ ع�سوية اجلمعي�ت

[ ن�ئب رئي�ض املنظمة العربية للمع�قني

[ رئي�سة املركز البحريني للحراك الدويل

[ ع�سو جمل�ض اأمن�ء املوؤ�س�سة الوطنية خلدم�ت املع�قني

[ ع�سو اجلمعية اخلليجية للإع�قة

[ املدير الع�م لري��ض وح�س�ن�ت الإع�قة اجلديد

[ ع�سو الت�أهيل الدويل

[ ع�سو اللجنة الوطنية لتفعيل العقد العربي للمع�قني

[ يف اإحدى الفعاليات
[  يف فعالية جلمعية ال�صم

[ خالل تكرمي حمافظ واأهايل املحرق  لتعيينها ك�صفرية للنوايا احل�صنة
[ مع رئي�س جمل�س ال�صورى خالل ت�صلمه ن�صخة من فيلم منرية تتحدى الإعاقة  [  يف جمل�س ال�صورى

تخرجت من املدر�سة يف الع�م  1970، والتحقت 

بج�معة الق�هرة يف م�سر تخ�س�ض علم النف�ض، وك�ن  

لدخلت  م�سرية  ط�لبة  انك  لو  يل  يقول  د.ن�سيف 

النتخ�ب�ت يف م�سر لكرثة �سعبيتي.  

ووا�سلت درا�ستي بكل جد واإقب�ل حتى تخرجت 

منه�. وح�سلت على دبلوم برامج ري��ض اأطف�ل ذوي 

خ��سة  تربية  دبلوم  وكذلك  اخل��سة،  الحتي�ج�ت 

معهد كرت��ض، وقمت ب�لعديد من الدورات التدريبية 

يف املج�لت الإدارية. 

»ت�شتحقني ذلك«

املركز  موؤ�س�سي  من  كنت   1979 الع�م  ويف 

 1981 الع�م   ويف  الدويل،  للحراك  البحريني 

تعينت بوزارة العمل وال�سوؤون الجتم�عية كب�حثة 

على  ق�درة  كنت  م�  اإذا  حول  وت�س�ءلوا  اجتم�عية، 

�سرت  حتى  ذلك  على  قدرتي  واأثبت  ل،  اأو  العمل 

م�سوؤولة توظيف املع�قني يف الوزارة، وبعد �سهرين 

متعجبة  ف��ستف�سرت  الث�منة،  الدرجة  منحي  مت 

علّي  فرد  الجتم�عية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  و�س�ألت 

لأنِك ت�ستحقني ذلك، وك�ن يومه� وزير وزارة العمل 

اآل  حممد  بن  عي�سى  ال�سيخ  الجتم�عية  وال�سوؤون 

خليفة.  

ويف الع�م 2006 عينت يف جمل�ض ال�سورى اإىل 

اآم�يل  وانتقلت   ، خطواتي  ر�سمت  يومه�  ومن  الآن، 

معي برفقة 40 �سخ�س� نحمل الق�س�ي� الن�س�نية. 

واأن� �سعيدة لين �سرت اأبث روح الإرادة والعزمية 

اخل��سة،  الحتي�ج�ت  ذوي  لدى  والقوة  وال�سرب 

ال�سليمني، وكل مرحلة اجت�زه� مهمة  الأفراد  وحتى 

يف حي�تي، والتي هي عب�رة عن ر�س�لة، اأ�سعى فيه� 

اإىل اأن اأم�سح دمعة املع�ق واأبدله� ب�سمعة.  

�شفرية النوايا احل�شنة

جمل�ض  ع�سو  بتكرمي  البحرين  احتفت  وقد 

ال�سورى الأ�ست�ذة منرية بن هندي لختي�ره� �سفرية 

النواي� احل�سنة للمراأة يف الحتف�ل الذي اقيم بفندق 

ال�سرياتون حتت رع�ية ال�سيخة فريحة الأحمد اجل�بر 

لل�سلم  الأو�سط  ال�سرق  يف  املراأة  �سفرية  ال�سب�ح 

والتنمية ورئي�سة اجلمعية الكويتية للأ�سرة املث�لية، 

جمل�ض  رئي�ض  ال�س�لح  �س�لح  بن  علي  وبح�سور 

ال�سورى و�س�لح بن عي�سى بن هندي م�ست�س�ر جللة 

ه�لة  ود.  والري��سة،  ال�سب�ب  ل�سوؤون  املفدى  امللك 

حممد ج�بر الن�س�ري الأمني الع�م للمجل�ض الأعلى 

للموؤ�س�سة  الع�م  الأمني  ال�سيد  م�سطفى  ود.  للمراأة، 

التطوعي  العمل  ق�دة  وكب�ر  امللكية،  اخلريية 

واخلريي والن�س�ين، وعدد من امل�سوؤولني.

ال�سيخة  اأ�س�دت  املن��سبة  بهذه  كلمته�  ويف 

يف  املراأة  �سفرية  ال�سب�ح  اجل�بر  الأحمد  فريحة 

احلفل  راعية  والتنمية  لل�سلم  الأو�سط  ال�سرق 

التي  ب�لنج�ح�ت  احل�فلة  هندي  بن  منرية  مب�سرية 

عط�ء،  كل  فيه�  و�سخرت  احلواجز  كل  فيه�  تخطت 

خليجية  اإمراأة  كل  به�  تفتخر  التي  امل�سرية  هذه 

منظمة  من  للمراأة  ك�سفرية  اختي�ره�  واأن  وعربية، 

ال�سلم الدويل والتنمية اأمر م�ستحق للجهود الكبرية 

والعظيمة التي ق�مت به� الأخت منرية بن هندي يف 

العمل الن�س�ين الوا�سع.

هندي  بن  منرية  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  وتبني 

الزواج،  تفكر يف  ب�حلي�ة والعمل ومل  ان�سغلت  اأنه� 

لكنه� حم�طة مبحبة اأهله� وحيه� ووطنه�.  

واخلري  التوفيق  كل  له�  نتمنى  بدورن�  ونحن 

والذي حت�ول ج�هدة اإي�س�له للن��ض. 

املنا�شب التي �شغلتها منرية بن هندي:

[  منرية بن هندي


