
 

 كافة أھدافنا الى الوصول من لنتمكن" اللعبة" نفھم أن المفترض من: عبدهللا أبي میرنا
   2018 الثاني تشرین 01 الخمیس

 
العناد واالصرار من أھم صفاتھا، فھي مؤمنة أوال بحق اإلنسان في أن یحلم بغٍد أفضل، وأن ال یكتفي بالحلم 

ثانیا بأن لكل شخص دوره في الحیاة؛ ومن خالل إصرارھا على فحسب، بل یسعى الى تحقیقھ أیضا، وواثقة 
 .أداء ھذا الدور، بانت قدرتھا على تحقیقھ بثقة وثبات ویقین

  
عبدهللا تعتبر مثاال یحتذى بھ للمرأة الناجحة الدكتورة میرنا أبي  لبنان نقیبة الممرضین والممرضات في

 .والمتزنة والمثابرة
 ، باالضافة الى"AUB"، "حصلت أبي عبدهللا على ماجستیر في الصحة من "الجامعة األمیركیة في بیروت

 .في مجال التعلیم، ودكتوراه في التمریض من "جامعة دوكین" في الوالیات المتحدةعدة  شھادات
  

سنة في سلك التعلیم، وھي أستاذة مشاركة ومساعدة عمید كلیة الصحة في "الجامعة  28اكتسبت خبرة لمدة 
یة للتوع "Awareness" . كما أنھا من مؤسسي جمعیة2011، منذ شباط "LAU"، "اللبنانیة األمیركیة

 Courage Against"، وتدیر مشروعاً إجتماعیاً صحیاً تحت عنوانسرطان الثدي حول مرض
Breast Cancer"یة التلطیفیة، ولھا العدید من األبحاث في مجال األورام والعنا. 

  
كان لـ"االقتصاد" لقاء خاص مع د. أبي عبدهللا للتعرف الى مسیرتھا النقابیة والعملیة، باالضافة الى تطلعاتھا 

 .اأیض الشباب المستقبلیة، ورسالتھا للممرضین ولجیل
 

 من ھي میرنا أبي عبدهللا؟
أوال، أفتخر بكوني ممرضة، وثانیا أنا من  

األشخاص الذین یؤمنون بالتضامن والعمل 
 .الجماعي؛ وھذا ما ُیفَسر في عملنا النقابي

   
كیف نجحت في نیل ثقة الناس والوصول الى 

 منصب نقیب؟
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متواصلة، فبعد انتھاء مدة والیة النقیبة السابقة، ترشحت الى ھذا المنصب لم یكن ھدفي لكنھ جزء من عملیة 
المنصب، ولحسن الحظ نجحت في نیل ثقة الممرضات والممرضین في لبنان، خاصة ألنني النقیبة الوحیدة 

؛ ففي السابق كان االختیار یحصل باالجماع واالتفاق، ولكن شاءت الظروف أن انتخابات التي فازت بعد
 .نشھد للمرة األولى على انتخابات في النقابة على مركز نقیب

وھذه الثقة التي نلتھا، مبنیة على ما یعرفھ المنتسبین عني؛ فأنا ناشطة في العمل التمریضي في لبنان، وال 
أبدا، بل أرفع یداي وأتكلم أینما تواجدت. ومن ھنا أراد الممرضون أن ینتخبوا نبقیا یوصل  أسكت عن الحق

 .صوتھم
  

ولھذا السبب كان عنوان حملتي "النقابة على طاولة القرار"، اذ شعرت أن الوقت قد حان لكي نجلس كنقابة 
قرار، وانخرطنا في اللجان التي على طاولة القرار في لبنان. وخالل بضعة أشھر فقط، دخلنا الى مراكز ال
 .لم تكن النقابة موجودة فیھا في السابق، وبالتالي حققنا تغییرا إیجابیا ملحوظا

فكل نقیب جاء لیبني حجر أساس في ھذه النقابة، ومن ھنا أتوجھ بالتحیة الى جمیع النقباء السابقین بدءا من 
ینة، ویسعى الى إغناء عمل اآلخرین، واستكمال النقیب المؤسس. حیث أن كل نقیب یتحلى بقیمة مضافة مع

 !عملیة البناء والتقدم؛ وھنا تكمن قوة نقابتنا
  

 والى حد الیوم؟ 2018ما ھي الخطوات التي قمت بھا منذ انتخابك في حزیران 
، والتواجد في كل لجان وزارة الصحة، كما مجلس النواب أوال، تمكنا من االنخراط في اللجنة الصحیة في

 .وصلنا الى المجلس األعلى للصحة، ونسعى في الوقت الحاضر للمشاركة في المجلس األعلى للتربیة
  

حتما بقوة ثانیا، ركزنا على تواجدنا اإلعالمي، ألننا نعترف 
 .اإلعالم

 
ثالثا، بدأنا بإدخال السیاسة الى التمریض، وذلك من خالل دعم 

المتعددة للدخول الى  القضایا المختلفة، والتفكیر بالطرق
 ."اللعبة" السیاسیة

  
رابعا، عمدنا الى التفكیر في العمل مثل النقابات األخرى لكي 

ذا المشروع سیساعدنا على وه نتواجد على طاولة القرار.
تحقیق أھدافنا؛ مثل مشروع تنظیم المھنة، مشروع التعلیم 

 ...المستمر،
  

ألف ممرض وممرضة في لبنان،  16خامسا، أسعى الى البحث عن كوادر قیادیة في النقابة. فنحن نمثل 
 .قائد الستكمال المسیرة 1000الى  500ومن المفترض أن یكون لدینا من 

  
 التي حصلت علیھا مؤخرا؟ "Past President’s Award" جائزة ماذا تعني لك

ھذه الجائزة ھي بمثابة طفلي المدلل، خاصة وأن المؤتمر الذي حصلت علیھا خاللھ، ھو األكبر للتمریض 
رطان في العالم. وبالتالي فإن الجائزة ھي اعتبار وتقدیر للعمل الذي أمارسھ، والذي بدأت بھ في مجال الس

 .2006منذ العام 
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اذ كنت أول شخص في لبنان یعمل مع مرضى السرطان، ویتكلم معھم، ویسأل عن طلباتھم وحاجاتھم 
وحاجاتھم، وركزت بعد ذلك وكیف یعیشون مع المرض. ومن ھنا قمت بدراسات حول عائالت المرضى 

المصابات بسرطان الثدي. فاألبحاث والدراسات حول العالجات كثیرة، لكن في المقابل األبحاث  النساء على
ومن ھنا قررت القیام بھذا المشروع، واستنتجت من  المتعلقة باالنسان الذي یعایش المرض شبھ مفقودة.

 .(support group) "خاللھ، أنھ من الضروري أن یحصل الشخص المصاب على "مجموعة دعم
  

 .والجدیر ذكره أن الجائزة ھي تقدیر لشخص تمكن من إحداث فرق في بلد ذات إمكانیات محدودة
  

اء، وبالتالي ھل یمكن القول أن نقابة الممرضین والممرضات الحظنا أن غالبیة النقباء السابقین ھم من النس
 في لبنان خالیة من التمییز ضد المرأة؟

% من مجمل الممرضین في لبنان ھم من النساء، وبالتالي ال نواجھ 75النقیب المؤسس ھو رجل، ولكن 
، ونحن نسعى دائما ألن التفكیر العنصري والجندري في النقابة. وذلك مع العلم أن مجلس النقابة یضم رجاال

 .یكون عدد الرجال عادل، حیث ال ننسى أننا نعیش ونعمل في مجتمع ذات سیطرة ذكوریة
  

 .ومن ھنا من المفترض أن نفھم "اللعبة" ونلعبھا جیدا، لكي نتمكن من الوصول الى أھدافنا كافة
  

خذك من وقتك الخاص على الصعید الشخصي، ھل تشعرین أن عملك ومنصبك ومشاریعك المتنوعة تأ
 والعائلي؟

أحاول عدم التقصیر تجاه عائلتي وعملي النقابي والخاص أیضا، لكن التقصیر تجاه نفسي موجود حتما. فأنا 
 .بطبیعتي أحاول الضغط على نفسي أكثر من أجل تأمین جمیع متطلبات غیري

  
 ما ھي طموحاتك على الصعید المھني؟

صعید النقابة أطمح أن تكون لنقابتنا الكلمة الفعالة، وأن یتحلى كل الممرضین الطموح ال محدود، وعلى 
 .والممرضات بالنشاط واالندفاع، للمشاركة بحماس في العمل النقابي، ألننا نفتقد الى حد ما الى ھذا األمر

  
نقابة ویتشجعوا على االنتساب وباالضافة الى ذلك، أتمنى أن یعي الممرضون والممرضات في لبنان أھمیة ال

 .الیھا، ألن ستقدم لھم كل الدعم الالزم
  

أما على الصعید العملي، فأتمنى أن أكمل األبحاث من أجل توسیع البرنامج الخاص بسرطان الثدي، وذلك 
ة للوصول الى أكبر شریحة ممكنة من النساء اللبنانیات. ومن ھنا أقول أن ھدفي األساسي ھو إقناع كل امرأ

في لبنان أن تفحص نفسھا شھریا. فكلما أحببنا عائالتنا وأوالدنا وأصدقائنا، كلما علینا االنتباه أكثر ألنفسنا، 
 .من أجل البقاء الى جانبھم

 
 

 ماذا تنصحین جیل الشباب في لبنان؟
مجال التمریض بحاجة الى "األذكى واألشطر واألحسن"، 

اإلطالق. كما أن التمریض ألنھ من أھم المجاالت على 
لیس رسالة فحسب، بل ھو مھنة بكل ما للكلمة من معنى، 
ونحن نعمل من أجل تأمین البیئة الحاضنة لكل الممرضین 

 .في لبنان، وتحصیل حقوقھم المادیة والمعنویة كافة
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المھنة  ولھذا السبب، أنصح الشباب بالتوجھ الى مھنة التمریض ألن فرص العمل موجودة وبكثرة. وھذه
 .لیست صعبة، بل ھي متطلبة، ومن ھنا نحن بحاجة الى األذكى

  
یوما  15یوما شھریا، في حین أن الممرضین یعملون  25أضف الى ذلك أن جمیع الموظفین یعملون لمدة 

أیام في  5ساعات، یعمل  8ساعة یومیا فقط. كما أن من حصل على الدوام المرن لمدة  12شھریا لمدة 
 .األسبوع

  
الوالیات  فال تفكروا أن التمریض ھو مھنة من الدرجة الثانیة، بل ھو في الدرجة األولى بامتیاز. وفي

، لیتفوق على الطب والھندسة والجیش 16عب األمیركي التمریض من أنبل المھن للسنة الـاختار الش المتحدة
 .والتعلیم

  
 .ومن أقول "ألنك ذكي، ألنك شاطر، ألنك خالق، ألنك شجاع"، یجب أن تتجھ الى التمریض

  
  ما ھي رسالة النقیبة الى الممرضین والممرضات في لبنان؟

م یعملون في مجال التمریض، فبذلك ال أحد یوازیھم بالشجاعة، بالعلم، أقول لھم أن یشعروا بالفخر ألنھ
 .بالمعرفة، بالتضحیة

  
 .فنحن نقدم رسالة إنسانیة، لكننا نمارس مھنة، ومن ھنا نرید حقوقنا كاملة، وسوف نحصل علیھا

 
 

http://bit.ly/2zzkfw7 
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