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] مع �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة

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

حيــاتي ر�سالــة وت�صادقــت مــع الإعاقــة
] رباب �أحمد:

] بجمعية �أطفال و�شباب امل�ستقبل

من يعرف ع�ضو جمل�س ال�شورى منرية بن هندي يعرف جيداً ،كيف �أن الإعاقة اجل�سدية ال
ميكن �أن ت�شكل �أبداً� ،سببا ً يحول دون م�ساهمة الإن�سان يف دفع عجلة التنمية يف جمتمعة ووطنه،
لذلك فان خربا ً كتعينها �سفرية للنوايا احل�سنة للمر�أة م�ؤخرا ً مل يكن بالأمر اجلديد ،فلطاملا تركت
الإعاقة جانباً ،و�صعدت �إىل �آمال النا�س �سيما ذوي االحتياجات اخلا�صة.
تقول منرية عي�سى بن �صالح بن هندي املناعي لـ «ذكريات» ولدت يف العام  ،1958يف فريج
بن هندي الواقع يف املحرق ،لتكون بذلك �آخر عنقود العائلة املكونة من «املرحوم حمد ،املرحومة
�آمنة ،املرحوم مبارك� ،صالح -م�ست�شار جاللة امللك ل�ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة -و�سلمان -حمافظ
حمافظة املحرق».
والدي كان تاجرا يف الل�ؤل�ؤ ،وكان عمدة املنطقة ويجتمع يف منزلنا مع امل�س�ؤولني من الدولة
ورجاالت احلي .ووالدتي من عائلة بن هندي �أي�ضا ً من قطر ،وهي �أكرب جامعة در�ستني �أمور
احلياة وال�صرب والإرادة والعزمية وحب احلياة وامل�س�ؤولية ،على الرغم من �أنها ال جتيد القراءة
والكتابة.

الإع�����اق�����ة اجل�������س���دي���ة ال حت�����ول دون امل�������س���اه���م���ة يف ت��ن��م��ي��ة امل���ج���ت���م���ع وال����وط����ن
ت���ع���ل���م���ت م������ن وال�������دت�������ي ال���������ص��ب�ر والإرادة وال������ع������زمي������ة وح��������ب احل����ي����اة
ولدت كطفلة طبيعية ،ولكن بعد عام
ون�ص �أ�صبت ب�شلل الأطفال ،وبعد ا�صابتي
ب�شهرين �أخذوين �أهلي للعالج يف الهند،
وبقيت عاما كامال يف الهند ،ووا�صلت
العالج بالبحرين ومن ثم توجهت للعالج
يف لندن ملدة ،و�صرت �أقدم االمتحانات
يف املرحلة االبتدائية يف مدر�سة الزهراء
الإبتدائية يف الق�ضيبية كملتحقة،
ويدر�سني �أ�شقائي و�أنا على �سرير املر�ض،

مع هذا فقد كنت طالبة متفوقة.
وع�شت طفولتي بكل تفا�صيلها
ومعانيها ،ومل �أحرم من �شيء ،رغم
وجود �أمل الإعاقة ،ويعود الف�ضل لأ�سرتي
ال�صغرية وعائلتي الكبرية من �أهل
وجريان ،ف�أنا �أدين لـ «فريجي» بالكثري،
واعتربوين ابنة لهم وجزءا ً منهم.
تتابع «من �أول ما فتحت عيني على
الدنيا» �شعرت بالإعاقة  ،ولكن �أهلي كانوا

يجرعوين الأمل  ،ويلت�صقون بي ،ولأكون
�صادقة فقد ت�صادقت مع الإعاقة و�أحببت
الكر�سي ،و�شعرت �أنه جزء مني ،و�أن
الإعاقة مل ت�شكل حاجزا مينعني عن فعل
�شيء.

معاقة مع � 620سليمة
ومع انتهائي من املرحلة الإبتدائية،
�أخربنا الدكتور ب�أنني �س�أبقى على الكر�سي.

ورغبت يف االلتحاق بالدرا�سة املنتظمة يف
املدر�سة ،ف�أخذتني هذه الرغبة �إىل االت�صال
مبنزل مدير دائرة املعارف يومها املرحوم
�أحمد العمران ،فردت على الهاتف زوجته
املرحومة �سلوى العمران وطلبت منها
التحدث مع «عمي �أحمد العمران» ،وحني
حتدث معي وجهت له �س�ؤاال «عمي الرتبية
والتعليم ب�س للي مي�شون؟!» فما كان منه
علي «للكل» ،ومن بعدها التحقت
�أال �أن رد ّ

باملدر�سة لأكون بذلك الطالبة الأوىل التي
تدخل املدر�سة على كر�سي متحرك.
در�ست يف مدر�سة زنوبيا الإعدادية
باملحرق ،مع  620طالبة �سليمة وانا
الوحيدة املعاقة ،و�سمعت الكلمات
الالذعة ،التي جرحتني وحني �أخربت
�شقيقي باالمر ،قال يل �ست�سمعني الرد
الحقاً ،وح�صل ذلك فعالً ،فبعد �شهر قامت
الأ�ستاذة عاي�شة ال�صادق مديرة املدر�سة
بتهنئتي يف الطابور ال�صباحي الرتفاع
عالماتي ،باقرتاح من كل من الأ�ستاذتني
نادرة اجلمل وفاطمة ال�صادق ،يومها قال
يل �شقيقي هذا هو الرد .ومن حينها عرفت
الطالبات بانني طالبة ذكية ومتفوقة
ول�ست كما يتوقعون ،بل و�صرن ي�سرن
خلفي يف املدر�سة.
وبعد االنتهاء من املرحلة الإعدادية
بتفوق ،انتقلت للدرا�سة يف مدر�سة املحرق
الثانوية للبنات ،وكانت مادتا الفل�سفة
وعلم النف�س من �أحب املواد �إيل .ويف هذه
املرحلة تو�سعت دائرة �صدقاتي ،ومن
بينهم عاي�شة العامر ،تران ا�صفهاين ،رفيقة
دربي لالن ،املرحومة �صوغة ،و�آخريات.

بريق �أمل

] خالل تكرمي �صندوق الدير اخلريي ملنرية بن هندي

كما �شاركت يف الأن�شطة املدر�سية،
حيث عينت م�س�ؤولة الإذاعة ال�صباحية،
حني وجدوا ّ
يف القدرة على ذلك ،ودخلت
الك�شافة ،وان�ضممت للم�سرح املدر�سي.
وكانت املعلمات يطلنب مني تقوية
الطالبات يف مادتي الفل�سلفة وعلم
النف�س ،وانخطرت بقوة مع الطالبات
و�صرت قريبة من املعلمات لدرجة �أن
بع�ض املعلمات كانوا يقولون يل بانني
بكل هذه العزمية والإ�صرار على عدم
اخلنوع للإعاقة ،بانني امثل لهم بريق
�أمل يف حياتهن ،وحافزا كبريا على
موا�صلة العطاء والأقبال على احلياة بكل
عنفوان.
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] خالل تكرمي حمافظ و�أهايل املحرق لتعيينها ك�سفرية للنوايا احل�سنة
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] يف جمل�س ال�شورى

حديث الذكريات 29

] مع رئي�س جمل�س ال�شورى خالل ت�سلمه ن�سخة من فيلم منرية تتحدى الإعاقة

ال����ط����ال����ب����ة الأوىل ال�����ت�����ي ت�����دخ�����ل امل������در�������س������ة ع����ل����ى ك����ر�����س����ي م���ت���ح���رك
ان�����ت�����ق�����ل�����ت ب����������آم���������ايل مل����ج����ل���������س ال���������������ش�������ورى ب������رف������ق������ة ����� 40ش����خ���������ص���� ًا
حم�����������اط�����������ة مب��������ح��������ب��������ة �أه��������������ل��������������ي و«ف��������������ري��������������ج��������������ي» ووط���������ن���������ي
تخرجت من املدر�سة يف العام  ،1970والتحقت
بجامعة القاهرة يف م�صر تخ�ص�ص علم النف�س ،وكان
د.ن�صيف يقول يل لو انك طالبة م�صرية لدخلت
االنتخابات يف م�صر لكرثة �شعبيتي.
ووا�صلت درا�ستي بكل جد و�إقبال حتى تخرجت
منها .وح�صلت على دبلوم برامج ريا�ض �أطفال ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،وكذلك دبلوم تربية خا�صة
معهد كرتا�س ،وقمت بالعديد من الدورات التدريبية
يف املجاالت الإدارية.

«ت�ستحقني ذلك»
ويف العام  1979كنت من م�ؤ�س�سي املركز
البحريني للحراك الدويل ،ويف العام 1981
تعينت بوزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية كباحثة
اجتماعية ،وت�ساءلوا حول �إذا ما كنت قادرة على
العمل �أو ال ،و�أثبت قدرتي على ذلك حتى �صرت
م�س�ؤولة توظيف املعاقني يف الوزارة ،وبعد �شهرين
مت منحي الدرجة الثامنة ،فا�ستف�سرت متعجبة
علي
و�س�ألت مدير �إدارة ال�ش�ؤون االجتماعية فرد
ّ
ل ِ
أنك ت�ستحقني ذلك ،وكان يومها وزير وزارة العمل

وال�ش�ؤون االجتماعية ال�شيخ عي�سى بن حممد �آل
خليفة.
ويف العام  2006عينت يف جمل�س ال�شورى �إىل
الآن ،ومن يومها ر�سمت خطواتي  ،وانتقلت �آمايل
معي برفقة � 40شخ�صا نحمل الق�ضايا االن�سانية.
و�أنا �سعيدة الين �صرت �أبث روح الإرادة والعزمية
وال�صرب والقوة لدى ذوي االحتياجات اخلا�صة،
وحتى الأفراد ال�سليمني ،وكل مرحلة اجتازها مهمة
يف حياتي ،والتي هي عبارة عن ر�سالة� ،أ�سعى فيها
�إىل �أن �أم�سح دمعة املعاق و�أبدلها ب�شمعة.

�سفرية النوايا احل�سنة
وقد احتفت البحرين بتكرمي ع�ضو جمل�س
ال�شورى الأ�ستاذة منرية بن هندي الختيارها �سفرية
النوايا احل�سنة للمر�أة يف االحتفال الذي اقيم بفندق
ال�شرياتون حتت رعاية ال�شيخة فريحة الأحمد اجلابر
ال�صباح �سفرية املر�أة يف ال�شرق الأو�سط لل�سالم
والتنمية ورئي�سة اجلمعية الكويتية للأ�سرة املثالية،
وبح�ضور علي بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س
ال�شورى و�صالح بن عي�سى بن هندي م�ست�شار جاللة

امللك املفدى ل�ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة ،ود .هالة
حممد جابر االن�صاري الأمني العام للمجل�س الأعلى
للمر�أة ،ود .م�صطفى ال�سيد الأمني العام للم�ؤ�س�سة
اخلريية امللكية ،وكبار قادة العمل التطوعي
واخلريي واالن�ساين ،وعدد من امل�س�ؤولني.
ويف كلمتها بهذه املنا�سبة �أ�شادت ال�شيخة
فريحة الأحمد اجلابر ال�صباح �سفرية املر�أة يف
ال�شرق الأو�سط لل�سالم والتنمية راعية احلفل
مب�سرية منرية بن هندي احلافلة بالنجاحات التي
تخطت فيها كل احلواجز و�سخرت فيها كل عطاء،
هذه امل�سرية التي تفتخر بها كل �إمر�أة خليجية
وعربية ،و�أن اختيارها ك�سفرية للمر�أة من منظمة
ال�سالم الدويل والتنمية �أمر م�ستحق للجهود الكبرية
والعظيمة التي قامت بها الأخت منرية بن هندي يف
العمل االن�ساين الوا�سع.
وتبني ع�ضو جمل�س ال�شورى منرية بن هندي
�أنها ان�شغلت باحلياة والعمل ومل تفكر يف الزواج،
لكنها حماطة مبحبة �أهلها وحيها ووطنها.
ونحن بدورنا نتمنى لها كل التوفيق واخلري
والذي حتاول جاهدة �إي�صاله للنا�س.

املنا�صب التي �شغلتها منرية بن هندي:
] م�س�ؤولة وحدة اخلدمات الت�أهيلية بوزارة التنمية
] رئي�سة املركز البحريني للحراك الدويل
] مدير عام ريا�ض وح�ضانات الإعاقة اجلديد
] ع�ضو جمل�س ال�شورى للف�صل الت�شريعي الثاين
] ع�ضو جلنة اخلدمات لدور االنعقاد الأول من الف�صل الت�شريعي الثاين
] ع�ضو جلنة املر�أة والطفل لدور الإنعقاد الأول من الف�صل الت�شريعي الثاين
] ع�ضو جلنة اخلدمات لدور االنعقاد الثاين من الف�صل الت�شريعي الثاين
] نائب رئي�س جلنة املر�أة والطفل لدوري االنعقاد الأول والثاين من الف�صل الت�شريعي الثاين
] ع�ضوية اجلمعيات
] نائب رئي�س املنظمة العربية للمعاقني
] رئي�سة املركز البحريني للحراك الدويل
] ع�ضو جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة الوطنية خلدمات املعاقني
] ع�ضو اجلمعية اخلليجية للإعاقة
] املدير العام لريا�ض وح�ضانات الإعاقة اجلديد
] ع�ضو الت�أهيل الدويل
] ع�ضو اللجنة الوطنية لتفعيل العقد العربي للمعاقني

] يف فعالية جلمعية ال�صم

«الرتبية والتعليم
ب�س للي مي�شون؟!»

تركت الإعاقة
جانب ًا ،و�صعدت
�إىل �آمال النا�س

مل �ألتفت يوم ًا لكلمات
التجريح �أو املحبطني

�أدين لـ «فريجي» الذي
اعتربين ابنتهم بالكثري
] منرية بن هندي

] يف �إحدى الفعاليات

