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هنا في  إستقباله ليعلى مالك الشعارالشيخ مفتي سماحة الأن أشكر  إسمحوا لي

 . ه في طرابلسدارت

 

ة قادرين على سكان المدينإنني مسرور جداً بعودتي اليوم الى طرابلس وبرؤية 

هذا التطور مرحب به بعد أشهر وأعوام بيق الخطة األمنية. التنقل بحرية بعد تط

شادة باليي  هذه المناسبة لإل أغتنم .دون فائدة المتكررة من اإلشتباكات المسلحة

أجل حماية األمن واإلستقرار  جهود من به من تقومبالقوى األمنية على كل ما و

وهذه فرصة أيضاُ ألذكر نياح القوى البالد.  شتى أنحاءفي طرابلس مؤخراً وفي 

في العمل الصعب في وضع حد لإلرهاب كما رأينا يوم أمس األمنية مرة أخرى 

 قيمةاألحداث األمنية األخيرة في بيروت وفي البقاع بمدى ا وتذكرنفي بيروت. 

 . هذا األمن

 

المستيدات الذين أطلعوني على  من اليي  اللبنانيإلتقيت صباح اليوم بممثلين 

خالل النهار مع رجال دين وسياسيين  إجتماعاتيوأنا متأكد أن هنا.  األمنية

ن الميتمع المدني ستساعدني أيضاً على فهم حقيقة الوضع على األرض وممثلين م

 في طرابلس. 

 

لزيارة شارع سوريا في وقٍت سابٍق اليوم.  ألزور ألول مرة لي الفرصة كانت

 مستعيلة للمضي أن الناسهناك وفي كل المباحثات التي أجريتها اليوم الحظت 

وجمعيات  لعديد من األشخاصباليهود الدؤوبة ل وإنبهرت قدماً في حياتها.

وزرت مشروع تعمل فيه سيدات من جبل محسن وباب التبانة  .الميتمع المدني

للمشاريع المستدامة وللتعاون والتصالح كما يدل على  هذا يدل على الحاجة معاُ.  

  صميم الوجود اللبناني.العي  المشترك هو في أن 

 

والحاجة الى إعادة اعي الصعب لوضع اإلقتصادي واإلجتماأيضاً  رأيتولكنني 

فرص للعمل ومراكز صِحية ومدارس  (من): على المدى الطويللتنمية اواإلعمار 

في تحديات أخرى تواجه المدينة وخاصةً  معالية ومنتزهات باإلضافة الى



تحظى طرابلس اآلن بفرصة ممتازة للعمل في جبل محسن وباب التبانة.  منطقتي

وبقرارها األخير لتمويل أرحب بإلتزام الحكومة طار، في هذا اإلوهذا اإلتياه. 

مع منظمات  سوف ألتقي الحقاً كما أنني عدد من المشاريع التنموية الكبيرة هنا. 

 ما تستطيع األمم المتحدة القيام به أكثر للمساعدة. للبحث في تابعة لألمم المتحدة 

 

 وشكراً 

 

*** 
 


