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اللواء إبراهيم أول شخصية ُتمنح "مواطنة الشرف"
دبور :إنتماء إلى فلسطني وقض ّيتها العادلة

الفلسطيني يف الحرية والعودة واالستقالل .هنا
اؤكد ان اللواء ابراهيم هو من االوفياء لفلسطني
وشعبها ،والوفاء نقابله بالوفاء والتقدير لشخصه
وما ميثل من قيم و ُم ُثل عليا.

ان تحوز شخصية رسمية تقدير دولة اخرى من اعىل مستوى فيها اال وهو رئيس الدولة ،يعني ان لهذه الشخصية دورا
محوريا يف بناء العالقات البينية وصوغها بني الدولة التي ينتمي اليها والدولة االخرى ،فكيف اذا كانت هذه الدولة
هي فلسطني القضية املركزية للعرب التي تعيش درب جلجلتها منذ  73عاما

■ ماذا تعني هذه الوثيقة من ابعاد معنوية
وقانونية لحاملها؟
□ هذه الوثيقة تصدر عن سيادة رئيس دولة
فلسطني ،ومتنح حرصيا وبقرار رئايس اىل
الشخصيات التي لها دور فاعل يف دعم القضية
الفلسطينية واسنادها يف كل املجاالت والصعد،
والتي ساهمت اسهاما مبارشا يف العديد من
االنجازات يف مسرية النضال التحرري الفلسطيني.
تعب هذه الوثيقة عن العالقة االخوية التي
كام ّ
تجمع الشعبني اللبناين والفلسطيني والتاريخ
املشرتك من النضال ضد عدو ال يزال يحتل ارضنا
يف لبنان وفلسطني ،وارتكب عرشات املجازر ضد
شعبينا يف ظل صمت دويل وعدم محاسبة او
مساءلة ،مام شجع االحتالل عىل ارتكاب املزيد
من املجازر والسياسات العنرصية واعتبار نفسه
فوق القانون الدويل والقرارات االممية .كذلك
تعب هذه الوثيقة عن االنتامء املرشف لفلسطني
ّ
وقضيتها العادلة ،واالرتباط بكل ما متثل فلسطني
من وعي يف وجدان امتنا العربية التي لن تتخىل
عن فلسطني ومقدساتنا االسالمية واملسيحية
واسناد شعبنا يف مسرية نضاله املستمرة لتحقيق
اهدافه الوطنية وحقوقه كاملة.

يف بادرة غري مسبوقة ،تنم عن مدى االحرتام
والعرفان لشخص املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم ،قرر رئيس دولة فلسطني محمود
عباس منحه "مواطنة الرشف الفلسطينية" تقديرا
لجهوده يف تعزيز عالقات الصداقة مع الشعب
الفلسطيني وارتباطه الروحي بارض فلسطني
املقدسة ،وحرصه الدائم عىل تقوية قضية
فلسطني العادلة والسالم ونرصتها يف املنطقة.
وفقا للقوانني الفلسطينية ،وثيقة اثبات مواطنة
الرشف ،تعني انها صادرة اىل شخصية مهمة ذات
شأن ،تعطي لحاملها حقوقا تتصل بتسهيل مهمته
من دون تأخري او اعاقة ،وعند الرضورة حاميته
وتقديم املساعدة له.
بتكليف من الرئيس الفلسطيني ،قام سفري دولة
فلسطني لدى لبنان ارشف دبور بزيارة اللواء

ابراهيم ،حيث جرى بحث االوضاع يف فلسطني
وما متر به القضية الفلسطينية ،خاصة يف هذه
املرحلة الدقيقة والصعبة .وقد تم التأكيد عىل
تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ملواجهة
املرشوع الصهيوين ،وعدم االنجرار وراء ما يخطط
له االحتالل لتوجيه البوصلة يف غري مكانها
الصحيح.
نيابة عن رئيس دولة فلسطني محمود عباس،
سلم السفري دبور اللواء ابراهيم "وثيقة مواطنة
الرشف الفلسطينية" ،ليكون اول شخصية تتسلم
هذه الوثيقة ،وذلك تقديرا لدوره واسهاماته يف
دعم قضية فلسطني العادلة يف املجاالت كافة،
وعىل اكرث من صعيد ،وبخاصة ايالئه االهتامم
الكبري برعاية ابناء الشعب الفلسطيني الالجئ
يف لبنان .من جهته ،شكر اللواء ابراهيم للرئيس

عباس هذه املبادرة ،معربا عن سعادته بها،
متمنيا زيارة القدس يف اقرب وقت ،وذلك بعد
عودتها اىل سيادة الدولة الفلسطينية املستقلة.
متتد جذور عالقة اللواء ابراهيم مع فلسطني
وشعبها وقضيتها اىل االجداد الذين اورثوه هذا
الحب املقدس الذي ال يضاهيه حب آخر .فمنذ
نعومة اظافره وهو يعيش يف وجدانه وحركته ،يف
بوتقة القضية الفلسطينية املقدسة .وقد ترجم
هذا الحب من خالل مسريته العسكرية ،وكانت
ابرز تجلياتها يوم شغل موقع رئيس فرع مخابرات
الجيش يف الجنوب ،ومن ثم مساعدا اول ملدير
املخابرات وصوال اىل انتقاله اىل موقع املدير العام
لالمن العام ،بحيث كانت قضية فلسطني وامن
مخيامت اللجوء ،اجتامعيا ومعيشيا وامنيا ،شغله
الشاغل .مل تخل مواعيده اليومية من متابعة

دعم مطلق للشعب الفلسطيني
ليست املرة االوىل تك ّرم فيها القيادة الفلسطينية املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم .ففي العام  2012منح الرئيس الفلسطيني
محمود عباس اللواء ابراهيم ،الجنسية الفلسطينية ،وذلك تقديرا
لجهوده املميزة يف العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية ،وتسهيل حياة
الالجئني الفلسطينيني يف لبنان.
كذلك ال متر مناسبة اال وترسل القيادة الفلسطينية وفصائل منظمة
التحرير الفلسطينية والفصائل االخرى برقيات ورسائل تهنئة تثمن
فيها عاليا الدور الكبري الذي قام به االمن العام يف مواجهة االخطار
والتحديات التي تعرض لها لبنان خالل الفرتات املاضية ،وتسجل االرتياح
اىل االنجازات االمنية املتواصلة التي رسخت وعززت االمن واالستقرار يف
لبنان ،وحققت االطمئنان واالمان للشعبني الشقيقني اللبناين والفلسطيني
وكل املقيمني عىل االرايض اللبنانية ،مع التمني يف استمرار تأدية هذا
الدور من اجل حامية لبنان والحفاظ عىل امنه واستقراره ،وان تتكلل
جميع جهود اللواء ابراهيم ومبادراته االنسانية بالتوفيق والنجاح .
كام تكررت برقيات ورسائل الشكر من املستويني الرسمي والشعبي اىل

اللواء ابراهيم مع اندالع الحرب السورية ،نظرا اىل الدور املهم الذي قام
به عىل صعيد حامية الفلسطينيني .فكانت االشادات بجهوده وسهره عىل
رأس املديرية العامة لالمن العام ،لتسهيل معامالت الالجئني الفلسطينيني
يف لبنان والنازحني الفلسطينيني من سوريا ،ويف نسج افضل العالقات
اللبنانية  -الفلسطينية ،ودوره الفعال يف الحفاظ عىل امن املخيامت
واستقرارها ،واهتاممه الدائم بوحدة الصف الفلسطيني من خالل
التنسيق والتعاون التام مع قيادة حركة فتح وفصائل منظمة التحرير
الفلسطينية والفصائل الوطنية واالسالمية الفلسطينية.
من جهة اخرى ،ال يخفى عىل احد تأكيد اللواء ابراهيم عىل اهمية
العمل الفلسطيني املشرتك وحتميته يف لبنان لتفويت الفرص عىل كل
من يحاول العبث باالمن واالستقرار ،والوقوف بقوة وحزم يف وجه
محاوالت استخدام املخيامت الفلسطينية يف اية اجندات خارجية،
ودعمه املطلق لحقوق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه ،وحرصه
الدائم ومتابعته الدقيقة لالوضاع يف املخيامت من جوانبها االنسانية
واالجتامعية واالمنية كافة.

سفري دولة فلسطني ارشف دبور.

حثيثة للشأن الفلسطيني ،انطالقا من قناعة بأن
ال خالص لالمة العربية وال امن واستقرار ونهوض،
طاملا ان فلسطني مغتصبة وتحت االحتالل والقسم
االكرب من شعبها مرشد يف اربع جهات االرض .وقد
نجح بجهوده املتواصلة وروح التعاون القامئة مع
املكونات الفلسطينية كافة ،يف تجنيب الشعب
الفلسطيني يف مخيامت اللجوء الكثري من املكائد
واملؤامرات واملآيس ،ودفع يف اتجاه التعامل
الجدي مع املطالب الفلسطينية املرشوعة عىل
صعيد منح حقوق اىل الالجئ الفلسطيني متكنه
من العمل والتنقل يف الداخل والسفر والعودة،
واالتكال عىل نفسه لسد متطلبات الحياة الصعبة
التي يرزح تحت عبئها نتيجة الظروف الصعبة
التي يعيشها منذ عرشات السنني.
هذا الدور الريادي للمدير العام لالمن العام يف
الدفاع عن حقوق الفلسطينيني ،هو محل تقدير
لدى كل مكونات الشعب الفلسطيني يف دول
اللجوء ويف الداخل ،وهذا ما يتم التعبري عنه مرار
وتكرارا يف كل مناسبة تعني فلسطني.
نظرا اىل اهمية هذه الوثيقة التي منحت اىل
اللواء ابراهيم كاول شخصية تتسلمها ،التقت
"االمن العام" سفري دولة فلسطني ارشف دبور
الذي تحدث عن االسباب والدوافع واهمية منح
هذه الوثيقة.

■ ملاذا وقع الخيار من الرئيس محمود عباس عىل
شخص اللواء ابراهيم كاول شخصية متنح وثيقة
مواطنة الرشف الفلسطينية؟
□ ان شخص سيادة اللواء عباس ابراهيم استحق
بجدارة مواطنة الرشف الفلسطينية التي متنح
الول مرة ،نظرا اىل ما رسخه اللواء ابراهيم من
معان نبيلة وصادقة يف دعم فلسطني وقضيتها
العادلة باعتبارها قضيته املركزية التي ال تنازل
عنها ،وتقديرا للجهود التي يبذلها يف تعزيز
وتطوير ومتتني العالقات االخوية واالرتباط
االنساين والوجداين بفلسطني عىل اعتبار انها
قضيته املركزية ونرصتها واجب اخالقي وديني
لطاملا التزم به وال يزال .ففلسطني قضية االحرار
والرشفاء يف العامل ،ودعمها يجسد اسمى معاين
االلتصاق مبفهوم تحقيق العدالة االنسانية لشعبنا
الذي ما زال يعاين من الظلم واالحتالل والعدوان
املستمر منذ ان تكالبت عليه قوى االستعامر
يف العامل ،وخططت القتالعه من ارضه وتشتيته
خارجها تنفيذا ملرشوع استيطاين احتاليل تم
تنفيذه بشكل مبارش يف العام  .1948فسيادة
اللواء تجسيد اصيل لهذه املفاهيم السامية يف
الوقوف اىل جانب شعبنا يف نضاله ضد االحتالل
وكل املشاريع املشبوهة التي تستهدف تصفية
القضية الفلسطينية وانهاء املرشوع الوطني

■ هل تعترب هذه الوثيقة عربون وفاء للواء
ابراهيم عىل التنسيق والتعاون املستمر مع
املرجعيات الفلسطينية الرسمية السيام سفارة
فلسطني؟
□ ال بد من االشادة بالتعاون والتنسيق اللذين
يوليهام سيادة اللواء ابراهيم للوضع الفلسطيني
يف لبنان ،وحرصه الدائم عىل رعاية املكونات
الفلسطينية كافة عىل االرايض اللبنانية ،ومتابعة
قضاياها والعمل عىل التخفيف من معاناة شعبنا
الالجئ يف لبنان .كذلك الرعاية التي يقدمها اىل
اخوتنا النازحني الفلسطينيني من سوريا من
خالل التنسيق الدائم واملستمر مع سفارة دولة
فلسطني لدى الجمهورية اللبنانية ،والحرص عىل
التواصل والتنسيق الدائم مع القيادة الفلسطينية
واالخ الرئيس محمود عباس.
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