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 خادم الحرمين يؤكد لمبارك وقوف المملكة إلى جانب مصر حكومة وشعباً 
 عواصم ـ وكاالت: أكد خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهللا بــــن عبدالعزيز وقوف اململكة الى جانب مصر 
فيما تشــــهده من تطورات سياسية، مشددا أيضا على 
شجب وإدانة اململكة «القوي» حكومة وشعبا ملا يجري 
وانها ستقف بجميع إمكاناتها مع حكومة مصر وشعبها 

الشقيق.
  وقال خادم احلرمني الشــــريفني فــــي اتصال هاتفي 
فجر أمس بالرئيس املصري محمد حسني مبارك نقلت 
مضامينه وكالة االنباء الســــعودية «ان مصر العروبة 
واإلســــالم ال يتحمل اإلنسان العربي واملسلم ان يعبث 
بأمنها واستقرارها من قبل بعض املندسني باسم حرية 
التعبير بني جماهير مصر الشقيقة واستغاللهم لنفث 
أحقادهــــم تخريبا وترويعا وحرقا ونهبا محاولة منهم 

إلشعال الفتنة اخلبيثة».
  من جهته طمأن الرئيس مبارك خادم احلرمني الشريفني 
على أن األوضاع في مصر «مستقرة» وان ما شاهده العالم 
«ال يخرج عن كونه محاوالت لفئات ال تريد االســــتقرار 
واألمن لشــــعب مصر بل تسعى لتحقيق اهداف غريبة 

ومشبوهة»..
  وشدد الرئيس املصري على ان «مصر وشعبها عازمون 
على ردع كل من تسول له نفسه استغالل مساحات احلرية 
ألبنائها وبناتها وأنها لن تســــمح الي كان ان يغرر بهم 

او يستخدمهم لتحقيق اجندات مشبوهة».
  وفي نهاية االتصال متنى خادم احلرمني الشــــريفني 
ان يحفظ اهللا مصر وشــــعبها الشــــقيق واســــتقرارها 
ووحدتها «لتواصل دورها التاريخي مع اشقائها العرب 

واملسلمني».
  كذلك تلقى الرئيس مبارك اتصــــاال هاتفيا آخر من 
العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية، أعرب خالله 
عن ثقته في استقرار املجتمع املصري وحفاظه على ما 

حققه من مكتسبات.
  كما أعــــرب القذافي ـ خالل االتصــــال ـ عن متنياته 
باستكمال مصر مسيرتها نحو املزيد من اخلير والتقدم 
ألبناء شعبها، ومواصلة دورها الرئيسى في الدفاع عن 

قضايا أمتها.
  ونسج الرئيس الفلسطيني على منوال القذافي واتصل 
مببارك أمس، وأكد تضامن الشعب الفلسطيني مع مصر 
قيادة وشعبا في الظرف الراهن مبا يطرحه من حتديات 
كما اكد عباس ثقته في اجتياز مصر لهذه الظروف الدقيقة 

واستعادتها للهدوء واالستقرار.
  وكان الرئيس املصري اعلن بعد منتصف ليل أمس 
األول إقالته احلكومة املصرية معلنا عن تشكيل حكومة 

  واعتبر أن ما حدث خالل هذه التظاهرات من جتاوزات 
ونهب «هــــو مخطط أبعد من ذلك لزعزعة االســــتقرار 

واالنقضاض على الشرعية».
  ودعا املواطنني إلى حماية وطنهم وقال «ليس بإشعال 

احلرائق واالعتداء على املمتلكات تتحقق التطلعات».
  وأشار إلى أن «هناك من اندس» في املظاهرات «لنشر 

الفوضى والنهب وإشعال احلرائق وهدم ما بنيناه».
  وشــــدد على أنه «متمسك دائما بحق ممارسة حرية 
التعبير اذا كان ضمن القانون» لكنه اضاف «هناك خيط 
رفيع بني احلرية والفوضى». وقال «أمتسك باحلفاظ على 

امن مصر وعدم انزالقها بانزالقات خطيرة».
  وأسف مبارك لسقوط ضحايا من املتظاهرين وقوات 

األمن وختم خطابه قائال: «سأحافظ على أمن مصر».
  وبعد قليل من خطاب مبارك، اعلن الرئيس األميركي 
باراك أوباما انه حتدث مع الرئيس املصري حسني مبارك 
وطلب منه مباشــــرة اصالحات شاملة في الوقت الذي 
اوضح فيه مسؤولون أميركيون ان املساعدات األميركية 

ملصر والتي تبلغ ١٫٥ مليار دوالر في خطر.
  وقال أوباما في خطــــاب موجز انه حث مبارك على 
تنفيذ تعهداته بزيادة الدميوقراطية واحلرية االقتصادية 
بعــــد فترة وجيزة من القاء مبارك كلمة عبر التلفزيون 
عزل فيها حكومته ردا على ايام من االحتجاجات العنيفة 

في مدن مصرية.
  وقال اوباما للصحافيني بعد اتصال هاتفي استمر ٣٠ 
دقيقة مع مبارك «حتدثت للتو معه بعد كلمته وابلغته 
ان عليه مسؤولية إلعطاء معنى لكلماته واتخاذ خطوات 
واعمال ملموسة تفي بهذا الوعد». وقال اوباما «اود ان 
اكون واضحا جدا في دعوتي للسلطات املصرية لالمتناع 

عن اي عنف جتاه احملتجني املساملني».
  وأضاف أوباما ايضــــا ان احملتجني في مصر عليهم 
مسؤولية للبقاء مســــاملني، وقال «العنف والتدمير لن 

يؤديا الى االصالحات التي يسعون اليها».
  ودعا اوباما احلكومــــة املصرية الى وقف اخلطوات 
التي قامت بها «للتدخل في حرية الدخول الى االنترنت 
وخدمات الهاتف احملمول والشــــبكات االجتماعية التي 
تفعــــل الكثير جلعل الناس يتصلــــون بالقرن احلادي 

والعشرين».
  واضاف «املطلوب االن اتخاذ خطوات ملموسة تعزز 
حقوق الشــــعب املصري وإجراء حــــوار ذي معنى بني 
احلكومة ومواطنيها وانتهاج طريق للتغيير السياسي 
يؤدي الى مســــتقبل من احلريــــة الكبرى وفرصة اكبر 

وعدالة للشعب املصري». 

جديدة، وتعهد باملضي في اإلصالح وبخطوات جديدة من 
اجل املزيد من الدميوقراطية واحلريات وحصر البطالة 
ورفع مســــتوى اخلدمات محذرا مــــن مخطط «لزعزعة 

االستقرار» و«االنقضاض» على الشرعية.
  وقال مبارك إن «طريق االصالح الذي اخترناه ال رجوع 
عنه وسنمضي عليه بخطوات جديدة.. نحو املزيد من 

الدميوقراطية واملزيد من احلريات للمواطنني.. وحلصر 
البطالــــة ورفع اخلدمات والوقوف إلــــى جانب الفقراء 

ومحدودي الدخل».

 القذافي وعباس هاتفا الرئيس المصري مؤكدين ثقتهما باستقرار المجتمع.. وأوباما يطالبه بما وعد به

" "

" "

 خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 

(أ.ف.پ)    ارتال من الدبابات املصرية في ميدان التحرير حملاولة السيطرة على االوضاع في مواجهة املتظاهرين أمس   

 الرئيس الليبي معمر القذافي  الرئيس املصري حسني مبارك 

 أميركا تمشي على خيط رفيع بين مبارك والمحتجين 

 حقائق عن المعونات األميركية لمصر 

 واشنطنـ  رويترز: حتاول الواليات املتحدة وهي 
تراقب األحداث في مصر جتنب التخلي عن الرئيس 
حسني مبارك حليفها منذ ٣٠ عاما بينما تدعم املثل 
الدميوقراطية للمحتجني. وفيما يلي بعض اخليارات 

أمام السياسية األميركية:
  ـ حتقيق توازن (السيناريو األكثر ترجيحا): وزادت 
الواليات املتحدة وبصورة رئيسية من خالل وزيرة 
خارجيتها هيالري كلينتون مــــن دعواتها حلكومة 
مبارك لتحقيق إصالحات سياسية واقتصادية وأن 

تكبح قوات األمن عن الهجوم على املواطنني.
  لكنها أوضحــــت أيضا عدم تخليهــــا عن مبارك 
وانها تتطلع إلى العمل مع احلكومة املصرية لتنفيذ 
إصالحات. والنتيجة هي محاولة لتحقيق توازن يشير 
محللون إلى أنه يستهدف وضعا تستطيع الواليات 
املتحدة معه التعامل مع من سيخرج منتصرا، حكومة 
مبارك أو من سيخلفه. وقال كينيث بوالك مدير مركز 
سابان لسياسة الشرق األوسط في معهد بروكينجز 
بواشنطن «اخليط الرفيع الذي يتعني على احلكومة 

أن تسير عليه هو أنه من احملتمل أن ينجو النظام». 
وقال بــــوالك «تاريخ الثورات يقول إنها تنجح فقط 
عندما تفقد احلكومة اإلرادة أو القدرة على استخدام 
العنف وإلى اآلن لم يحدث شيئا في مصر يشير إلى 

حدوث أي من األمرين».
  ـ دعــــم مبارك إلى أقصى طاقتهــــا (غير مرجح): 
مبارك وهو ضابط سابق في القوات اجلوية حل محل 
الرئيس الراحل أنور الســــادات الذي اغتيل عام ١٩٨١ 
شريك للواليات املتحدة بسبب دعمه معاهدة السالم 
مع إســــرائيل ودعمه لتحقيق سالم أوسع نطاقا بني 
العرب وإســــرائيل ومســــاعدته في محاربة اإلرهاب 

وقضايا أخرى.
  وكان االستقرار في مصر في العقود الـ ٣ املاضية 
قيمة كبيرة بالنسبة إلسرائيل التي لم يكن لديها ما 
يقلقها بشــــأن اجلبهة املصرية منذ معاهدة السالم 
عــــام ١٩٧٩ التي نتجت عن اتفاقية كامب ديڤيد التي 
مت التوصل إليها بوساطة الرئيس األميركي األسبق 

جيمي كارتر. 

 رويترز: وفقا ملكتب ابحاث الكونغرس فإن الواليات 
املتحدة تقدم منذ عام ١٩٧٩ معونات تبلغ ملياري دوالر 
سنويا في املتوسط معظمها مساعدات عسكرية وهو 
ما يجعل مصر ثاني أكبر متلق للمعونات األميركية 
بعد اســــرائيل. وقال البيت االبيض امس االول انه 
ســــيجري مراجعة للمعونات األميركية ملصر على 
اساس االحداث التي ستحدث في االيام املقبلة  وفيما 

يلي بعض احلقائق بشأن املعونات: 
  ـ في ٢٠١٠ تلقت مصر معونات عســــكرية بلغت 
قيمتها ١٫٣ مليار دوالر لتعزيز قواتها املسلحة في حني 
حصلت على مساعدات اقتصادية بقيمة ٢٥٠ مليون 
دوالر، ـ وذهب ١٫٩ مليــــون دوالر اخرى لتدريبات 
تهدف لتعزيز التعاون العسكري األميركيـ  املصري 

الطويل االجل.
  ـ وتتلقــــى مصر ايضا معدات عســــكرية فائضة 
مبئات املاليني من الدوالرات سنويا من وزارة الدفاع 

األميركية (الپنتاغون(.
  ـ طلبت ادارة اوباما من الكونغرس املوافقة على 
معونــــات ملصر بقيمة مالية مماثلة للســــنة املالية 

.٢٠١١
  ـ االنتــــاج األميركي ـ املصري املشــــترك للدبابة 

القتاليــــة ابرامز إم١إيه١ هو احد ركائز املســــاعدات 
العسكرية األميركية. وتخطط مصر للحصول على 
١٢٠٠ من تلك الدبابات. وشركة جنرال دينامكس هي 

املقاول االساسي لهذا البرنامج.
  ـ تعكف شركة لوكهيد مارتن كورب على تصنيع 
٢٠ طائرة مقاتلة متطورة جديدة من نوع إف-١٦سي/
دي ملصر. وآخر طائرة إف-١٦ قيد التعاقد سيجري 
تســــليمها في ٢٠١٣ لتنضم الى ٢٤٠ مقاتلة اشترتها 
مصر بالفعل وفقا للوكهيد مارتن اكبر مورد للمعدات 

العسكرية للپنتاغون من حيث حجم املبيعات.
  ـ كانت مصر أول دولة عربية تشــــتري املقاتلة 
إف-١٦ التي ينظر اليها على نطاق واسع على انها رمز 

للروابط السياسية واالمنية مع الواليات املتحدة.
  ـ أمــــدت الواليات املتحدة مصــــر ايضا بطائرات 
هيليكوبتر للنقل من نوع تشينوك )سي اتش-٤٧دي) 
من صنع شركة بوينغ وطائرات هوك آي للسيطرة 
واالنذار املبكر وانظمة باتريوت للدفاع اجلوي من 

صنع لوكهيد ورايثيون.
  ـ وينفق جزء من املعونة االقتصادية األميركية 
على برامج لدعم الدميوقراطية في مصر وهي سياسة 

اثارت جدال في االعوام القليلة املاضية. 

 أبرز القوى السياسية المعارضة

 الشارع الجزائري قد ينفجر في أي لحظة 
  والحكومة تخفف احتكاك قوات األمن مع المواطنين

 اجلزائرـ  يو.بي.آي: أمر رئيس الوزراء اجلزائري 
ــة بالتخفيف من  ــلطات األمني أحمد أويحيى الس
ــق قانون املرور جتنبا ألي احتكاك  إجراءات تطبي
ــعال  بني قوات األمن واملواطنني قد يؤدي إلى إش

فتيل االحتجاجات من جديد.
  ونقلت صحيفة «اخلبر» عن أويحيى قوله في 
تعليمات الى السلطات األمنية «يتجب على كل من 
ــادة الدرك الوطنيني  ــؤولي مديرية األمن وقي مس
مبختلف مصاحلهما إعطاء تعليمات إلى مستخدميهما 
وأعوانهما بضرورة جتنب التطبيق الصارم لقانون 
املرور خاصة فيما يتعلق بإجراء سحب رخص القيادة 
واالقتصار على املخالفات اخلطيرة املنصوص عليها 
قانونا». وتأتي التعليمات «في إطار مسعى التهدئة 
الذي انطلق العمل به من طرف السلطات العمومية 

ألجل التحكم اجليد في الوضع بعد أحداث العنف 
ــا العديد من املناطق  ــغب التي عرفته وأعمال الش

وواليات الوطن».
  وأضافت الصحيفة إن التعليمات «محاولة» من 
أويحيى «لتهدئة الوضع واحتواء أي انفالت أمني أو 
ما قد يثير مشاعر املواطنني بالسخط على السلطات 
العمومية ويؤدي إلى لهيب في الشارع اجلزائري 
ــدد من الدول املجاورة  على غرار ما يحدث في ع
كتونس ومصر». ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني 
ــات تهدف إلى «تخفيف حدة التوتر في  أن التعليم
الشارع اجلزائري بعد تقارير مصالح االستعالمات 
األمنية التي أكدت أن الشارع قد ينفجر في أي حلظة 
نتيجة االحتكاك املباشر ألفراد األمن مع املواطنني 

في احلياة اليومية». 

 جنوب السودان يبدأ تشكيل قواته الجوية بعشر طائرات هيليكوبتر

 دعوات على الـ «فيس بوك» للتظاهر ضد الحكومة السودانية اليوم
ــخاص دعوة   وكاالت ـ أ.ف.پ ـ رويترز: لبى آالف االش
ــوك» للتظاهر ضد احلكومة في  ــت على موقع «فيس ب اطلق
جميع انحاء السودان اليوم، وهو اليوم نفسه املقرر العالن 
النتائج االولية لالستفتاء حول استقالل جنوب السودان. وحتى 
ــخص لبوا نداء على موقع  ــعة آالف ش صباح أمس كان تس
فيس بوك ملجموعة «٣٠ يناير، دعوة الى الشباب السوداني» 
ــر. ودعت الصفحة على موقع فيس بوك التي حتمل  للتظاه
صورة متظاهر غاضب يحمل يافطة كتب عليها بالعربي «من 
اجل سودان افضل» الى تظاهرات سلمية اليوم لوقف «الظلم 
واالذالل». وكتب على الصفحة «سننزل الى الشارع احتجاجا 
على غالء املعيشة والفساد واحملاباة والبطالة وكل ممارسات 
النظام مبا في ذلك جلد النساء املخالفة البسط قوانني االسالم 
واإلنسانية». واضاف النص «سننزل الى الشارع لنثبت للعالم 

اجمع ان الشعب لن يبقى صامتا حيال استمرار الظلم واالذالل». 
ــباب  وتأتي هذه الدعوة بعد «حركة ٦ ابريل» التي اطلقها ش
ــنوات وكانت من الداعني للمظاهرات  في مصر قبل ثالث س
احلاشدة هذا االسبوع. وفي شمال السودان، حيث تفرض قوات 
ــددة، ادت الصعوبات االقتصادية واالستياء  االمن رقابة مش
السياسي الى تظاهرات متفرقة في االسابيع املاضية. ويهدد 
انعدام االستقرار النتائج االولية لالستفتاء الذي نظم في جنوب 
ــودان من ٩ الى ١٥ يناير وستؤكد التأييد الواسع خليار  الس
ــام اكبر دولة في افريقيا.  ــيفضي الى انقس االنفصال ما س
ــم اجليش إن وصول أول  في غضون ذلك، قال متحدث باس
عشر طائرات هيليوكوبتر متثل نواة القوات اجلوية جلنوب 
ــيمكن اجليش اجلنوبي من  ــودان في اآلونة األخيرة س الس
مواجهة امليليشيات وتأمني أراضيها مترامية االطراف. وتفيد 

ــتفتاء اجلنوب الذي جرى في التاسع من  النتائج االولية الس
ــام ٢٠٠٥ النهاء  ــالم املبرم في ع ــرـ  تنفيذا التفاق الس يناي
أربعة عقود من احلرب بني الشمال واجلنوب ـ بأن األغلبية 
وافقت على االنفصال ومن املتوقع ان يقود إلى االستقالل في 
التاسع من يوليو. وكانت السيطرة اجلوية للشمال ميزة كبرى 
ــارت إلى انها ستقبل  خالل احلرب االهلية لكن اخلرطوم اش
بخسارة اجلنوب املنتج للنفط مما يعزز التوقعات باستقرار 
الدولة في اجلنوب وبالنمو االقتصادي. وقال فيليب اجوير 
املتحدث باسم جيش جنوب السودان «انها أول محاولة لتزويد 
القوات اجلوية بالعتاد لتقوم مبهمتها. نحتاج جيشا قويا حني 
نصبح دولة مستقلة». ولم يذكر اجوير اجلهة التي مت شراء 
الطائرات منها لكنه ذكر ان طائرات النقل الهيليوكوبتر ميكن 

استخدامها كطائرات حربية ضد جيش الرب. 

 القاهرةـ  بي بي سي: تنشط العديد من 
القوى املعارضة في الســــاحة السياسية 
املصرية، ومن ابرز هذه القوى وتوجهاتها 
ومطالبهــــا السياســــية ومشــــاركتها في 

مظاهرات يناير ٢٠١١:

  حركة ٦ أبريل الشبابية

  يستخدم أعضاء حركة ٦ أبريل مواقع 
فيس بوك وتويتر وفليكر بكثافة لتنظيم 
فعاليــــات داعيــــة للدميوقراطية. وكانت 
هذه احلركة الشبابية املعارضة هي القوة 
الرئيسية التي نظمت مظاهرات الثالثاء ٢٥ 
يناير وقد بدأت دعوتها للمشاركة في «يوم 
الغضب» في ٢٥ يناير موردة مجموعة من 
املطالب على موقعها في شبكة االنترنت.

املطالــــب رحيل وزير    وتتضمن هذه 
الداخلية وانهــــاء العمل بقانون الطوارئ 

وزيادة احلد األدنى لألجور.
  وقــــد حثــــت احلركــــة املصريني على 
«اخلروج إلى الشارع واالستمرار في السير 

إلى أن تلبى مطالب املصريني».
  وكان نشاط هذه احلركة قد بدأ عام ٢٠٠٨ 
كجماعة على موقــــع فيس بوك ملناصرة 
مجموعة من العمال في مدينة احمللة الكبرى 
شمال البالد، ومن ثم دعوا إلى إضراب عام 

يوم ٦ أبريل من نفس العام.
  وقد أبدى األعضاء، ومن بينهم العديد من 
الشباب احلاصلني على قدر عال من التعليم، 
استعدادا كبيرا أكثر من اآلخرين للتعرض 

لالعتقال وبدأوا سلسلة من املظاهرات.
  وقد استطاعوا تنظيم عدد من املسيرات 
املؤيدة للدميوقراطيــــة، كما أقاموا حفال 
للترحيب بالرئيس السابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية محمد البرادعي عندما عاد 

إلى مصر في فبراير ٢٠١٠.
التواصل    وتســــتخدم احلركة مواقع 
االجتماعي على االنترنت إلخبار اعضائها 
عن انشطة الشرطة وللتعريف بدعوتها.

  الجمعية الوطنية للتغيير

  أيــــد البرادعي احلركــــة االحتجاجية، 
لكنه مال إلى جتنب املواجهة املباشرة مع 

احلكومة املصرية.

  وقد أسس البرادعي اجلمعية الوطنية 
للتغيير لدى عودته إلى مصر بعد سنوات 
من العمل في اخلارج، حيث اعلن عن رغبته 

في أن يكون «أداة لإلصالح».
  وقد شارك البرادعي في االحتجاجات 
األخيرة واعلن تأييده لها في رسالة على 

صفحته مبوقع تويتر.
  وقد استدعي العديد من أعضاء اجلمعية 
الوطنية من قبل االجهزة األمنية في الفترة 

التي سبقت املظاهرات.
  وأصدرت اجلمعية الوطنية يوم الثالثاء 
املاضي بيانا يدعو الرئيس املصري حسني 
مبارك لعدم الترشح لدورة رئاسية سادسة 
في انتخابات ســــبتمبر املقبل، كما عبرت 
عن اعتراضها على أي توريث للســــلطة 

البنه جمال.
  وطالبت احلركة بحل البرملان املنتخب 
مؤخرا والذي حصل فيه احلزب الوطني 

احلاكم على أكثر من ٩٠٪ من املقاعد.
  وتضم اجلمعية الوطنية ممثلني ألحزاب 
سياسية ليبرالية مثل حزب الغد واجلبهة 
الدميوقراطية إلى جانب قوى إسالمية مثل 

«االخوان املسلمون».
  وقد دعمت مشــــاركة جماعة االخوان 
املســــلمني جهود اجلمعية الوطنية جلمع 

مليون توقيع ملناصرة برامجها.
  لكن اخلالفات دبت بني أعضائها عندما 
رفضت جماعة االخوان االنضمام لدعوتها 
ملقاطعة االنتخابات البرملانية التي اجريت 

العام املاضي.

  اإلخوان المسلمون

  على الرغم من احلظر الرسمي املفروض 
على «االخوان املسلمون»، إال أن اجلماعة هي 

أكبر القوى املعارضة وأكثرها تنظيما.
  ويلقي املســــؤولون املصريون باللوم 
على حركة «االخوان» فيما يسمونه «إثارة 
الشغب»، لكن اجلماعة لم تلعب دورا كبيرا 

في املظاهرات حتى اآلن.
  وليس معروفا عــــدد أعضاء اجلماعة 
الذين شــــاركوا في املظاهرات، وقد قررت 
اجلماعة أال تصدر مصادقــــة كاملة على 
التي  املشــــاركة في «مظاهرات الغضب» 

دعا لها الشــــباب. وقد وزعت منشورات 
تبني املطالب السياسية جلماعة االخوان 

املسلمني خالل املسيرات.
  وكان االخوان املسلمون، الذين يخوضون 
االنتخابات كأعضاء مستقلني، يسيطرون 
على خمــــس مقاعد البرملــــان حتى العام 
املاضي، لكــــن اجلماعة فقدت ممثليها في 

البرملان في انتخابات ٢٠١٠.
  وقررت اجلماعة مقاطعة اجلولة الثانية 
من االنتخابات، بعد أن شابت اجلولة األولى 

حاالت من العنف والتزوير.

  حزب الوفد

  ال يتمتع حزب الوفد العريق بدعم شعبي 
واسع، لكنه كان يقود املعارضة املصرية 

في البرملان في فترة سابقة.
  وقد قاطــــع احلزب اجلولة الثانية من 
االنتخابات البرملانية األخيرة بسبب حاالت 
التزوير. ويتهم احلزب ورئيســــه السيد 
البدوي بأنه قريب جدا من احلكومة املصرية 
ويعطيها غطاء بوجود معارضة علمانية 
رسمية. ومثل ما فعل االخوان املسلمون، 
لم يشارك رئيس حزب الوفد في مظاهرات 
الثالثاء لكنه أعرب عن موافقته لشــــباب 
حزبه باملشــــاركة في املظاهرات بصفتهم 

الشخصية.
  وبعد ذلك أعلن البــــدوي عن مطالبه 
اخلاصة في قناة «العرب» الفضائية بحل 
البرملان وتشــــكيل حكومة وحدة وطنية 
جديدة واجراء انتخابات جديدة وفق نظام 

التمثيل النسبي.

  حزب الغد

  قضى أمين نور مؤســــس حزب الغد 
أكثر من ثالث ســــنوات في الســــجن، في 
تهمة التزوير عندما حل ثانيا بعد الرئيس 
املصري حسني مبارك في آخر انتخابات 
رئاســــية، ومنذ اطالق سراحه في فبراير 
٢٠٠٩ صار نور يشكل حضورا دائما في 
املظاهرات املعارضة للحكومة املصرية، وقد 
شكل حزب الغد حركة ملعارضة التوريث، 
ومن ثم انضم إلى اجلمعية الوطنية للتغيير 

وقد انضم نور إلى مظاهرات الثالثاء. 


