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ولدت الحكومة اللبنانية بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، الذي دمر أحياء 

.في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر 78العاصمة بيروت وفاقم حدة االنهيار االقتصادي ومعاناة اللبنانيين، الذين بات   

حكومات تم تكليفهم لتشكيل الحكومة العتيدة، أبصرت الحكومة اللبنانية النور وانعكس  رؤساء 3شهراً من المراوحة و 13وبعد 

، كما على آراء المحللين السياسيين مواقع التواصل االجتماعي خبر تشكيلها إيجاباً على الشارع اللبناني، وعلى معظم

.واإلعالميين. وشعر المواطن اللبناني ببعض االرتياح الممزوج بالحذر  

ليرة بعد أن تهافت  15000ليرة لبنانية إلى  19000األميركي من حوالي  الدوالر وكردة فعل سريعة، تراجع سعر صرف

.المواطنون على مراكز الصرافة لبيع الدوالرات التي كانت بحوزتهم خوفا من تراجع سعرها بشكل كبير وحاد وتجنباً للخسائر  

 أفضل الممكن

لحكومة الجديدة، ورغم كل ما قيل عن ثلث معطل وقال المحلل السياسي منير الحافي في تعليق لـ"سكاي نيوز عربية"، إن ا

 ً ".مقنّع للرئيس ميشال عون فيها، إال أنها تأتي اليوم كـ"أفضل الممكن محلياً وإقليميا  

وأضاف الحافي "إال أن اللبنانيين كانوا ينتظرون حكومة اختصاصيين من دون محاصصات سياسية. فهم يريدون حكومة 

ائلة التي أوقعهم فيها الفاسدون من السياسيين والمسؤولين. وتبقى النقطة االيجابية المهمة أن أية متجانسة تنقذهم من الهموم اله

".حكومة وإن كانت "غير كاملة" أو "عرجاء" فإنها أفضل من حكومة مستقيلة  

أولى، وهذا ما يأمله  لبنان وختم: "عيون اللبنانيين شاخصة إلى الحكومة والعالم كله يتطلع إلنقاذ لبنان. فليبدأ اإلنقاذ من داخل

".الشعب اللبناني الذي يعيش ذالً غير مسبوق في تاريخه  

 تفاؤل حذر

نسان بول مرقص، لموقع "سكاي نيوز عربية": "أعتقد أننا أمام لإلنماء وحقوق اإل "JUSTICIA" بدوره، قال رئيس مؤسسة

ر أمل بعد فترة طويلة من والية حكومة مستقيلة في لبنان يعطي بشائ الحكومة تفاؤل حذر، فالتفاؤل يكمن في أن مجرد تشكيل

تصرف األعمال بالحد األدنى ألن الثقة تنبع من االستقرار السياسي وهي التي تحقق الخيرات االقتصادية والمنافع المالية للبالد 

".ومن شأنها جلب مصادر التمويل  

في إجراء االصالحات المطلوبة، وثانيها وهو األهم  وأوضح "هذا موقوف على أمرين: جدية هذه الحكومة وتضامنها وفعاليتها

هو رضا الدول الفاعلة عن تركيبتها السياسية وبالتالي فإن األثر النفسي كبير لكنه يلعب دورا بالنسبة للداخل اللبناني، وقد ترجم 

عمل الحكومة حيال  بانخفاض ملحوظ لسعر صرف الدوالر ونأمل أن يستمر هذا االنخفاض، ولكن نخشى أيضا في حال تعثر

الملفات الضخمة التي تنتظرها واإلصالحات الكبيرة التي تشخص إليها األنظار وهي بمثابة عمليات جراحية كبيرة وموجعة، 

".نأمل أال يعود هذا السعر إلى االرتفاع فيكون انخفاضه بآالف الليرات وارتفاعه بعشرات األلوف  
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