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محمود مراد :مشاهدينا األعزاء السالم عليكم ورحمة هللا وأهال بكم في هذا اللقاء
الخاص الذي نجريه مع وزير الخارجية القطري السيد خالد بن محمد العطية بشأن
تطورات الوضع واألزمة في مصر ،بداية معالي الوزير مرحبا بكم ،الزيارة التي
حظيت بالكثير من الجدل واللقاء الذي جرى مع نائب المرشد العام لجماعة اإلخوان
المسلمين خيرت الشاطر كانت محل اهتمام كبير في وسائل اإلعالم العالمية والعربية
والمصرية بطبيعة الحال ما الذي جرى في هذه الزيارة تحديدا؟
خالد بن محمد العطية :في البداية مرحبا أخ محمود وشكرا لكم على االستضافة ،في
الحقيقة ال أستطيع أن أقيّم في هذه المرحلة يعني ال أستطيع أن أقيّم نتائج الزيارة ألن
الزيارة من وجهة نظرنا لم تكتمل ،نحن الزيارة كان الهدف منها هي استطالع اآلراء،
الهدف منها اللقاء بكافة األطراف ومن ثم تقييم الوضع بالكامل وتقديم حلول ،زيارة
المهندس خيرت ا لشاطر كانت زيارة جيدة التقينا لمدة ساعة ونصف ،تباحثنا في الوضع
القائم في مصر ووقفنا على اآلراء واألفكار التي لدى المهندس خيرت الشاطر في هذه
األزمة.
محمود مراد :من نسق هذه الزيارة؟
خالد بن محمد العطية :طبعا الزيارة كنا نسعى من فترة طويلة مع اإلخوة في مصر بأن
مصر في أزمة ويجب أن نتحرك جميعا للمساعدة في الخروج من هذه األزمة ،وكان في
تنسيق مع الجهات الرسمية في مصر بأن نحصل على الموافقة بأن نلتقي مع كافة
األطراف ،وبالفعل أتت الموافقة بأننا نستطيع الذهاب إلى مصر والتقاء األطراف،
وذهبنا والتقينا ولم يسعفنا الحظ إال بااللتقاء بالمهندس خيرت الشاطر في هذه الزيارة.
محمود مراد :من أيضا تريدون أن تلتقوا به؟
خالد بن محمد العطية :هو أطراف األزمة في مصر يعني أصبح اآلن معروفين يعني
األطراف الرئيسية في هذه األزمة طبعا ً وعلى رأس األطراف اللي يعتبر عنصر أساسي
للوصول إلى أي حل هو الدكتور مرسي ،فكان المفترض أنه نحن نلتقي مع الدكتور
مرسي والمهندس خيرت الشاطر والتحالف والمرشد العام إن أمكن ومن ث ّم نجلس مع
األخوة في مصر لطرح وجهات نظرهم حتى نستطيع أن نبلور صورة كاملة عن الوضع
وعن الحلول الناجعة لألزمة الحالية بمصر.
محمود مراد :هل التقيتم بالفريق الركن عبد الفتاح السيسي؟
تفاصيل اللقاء مع خيرت الشاطر
خالد بن محمد العطية :ال لم يحالفني الحظ أن ألتقي بالفريق السيسي التقيت بالدكتور
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البرادعي فقط في هذه الزيارة والتقيت كما ذكرت لك بالمهندس خيرت الشاطر وبعض
األطراف األخرى يعني بعض األطراف األخرى التي لها تأثير في األزمة في مصر.
محمود مراد :طيب لقاء المهندس خيرت الشاطر تحديداً حظي بالكثير من الجدل قيل
أن الرجل رفض لقاءكم ث ّم قيل أيضا ً ّ
أوالً ّ
إن الرجل التقى بكم لمدة ساعة أين الحقيقة في
هذا؟
خالد بن محمد العطية :أخ محمود ليس من طبع المصريين في كل األحوال أن يرفضوا
االلتقاء بأي ضيف ،فما بالك بالمهندس خيرت الشاطر وهو يعلم ّ
بأن هناك أزمة في
مصر ّ
وأن من أتى لزيارته إنما يسعون بالخير إليجاد حل ،أبداً لم يرفض المهندس
خيرت الشاطر..
إن للبلد رئيسا ً
محمود مراد :طيب على األقل،هل قال ما ذكرته بعض وسائل اإلعالم ّ
ينبغي أن تقابلونه وهو بيده مفتاح القرار؟
خالد بن محمد العطية :أنا أفضل عدم الخوض في تفاصيل هذا اللقاء في الوقت الحالي
قد يكون في المستقبل نستطيع لما نصقل اآلراء جميعها من باقي األطراف ولكن ال
أستطيع أن أتكلم عن تفاصيل هذا اللقاء
محمود مراد :طيب على األقل أين جرى؟
خالد بن محمد العطية :هو جرى في المكان الذي هو معتقل فيه في أحد السجون في
القاهرة.
محمود مراد :هل كان تحت رقابة هذا اللقاء؟
خالد بن محمد العطية :ال أبداً يعني كان لقاء في مكتب وكان لقاء ودي ويعني أنا ال
أستطيع أن أقول إذا كان اللقاء تحت رقابة أو ليس تحت رقابة ولكن كان على المأل،
على المأل بقصد الموجودين في ذاك المكان.
محمود مراد :يعني هل حضر ممث ٌل عن الحكومة هذا اللقاء مثالً عن الهيئات القضائية؟
خالد بن محمد العطية :ال لم يكن هناك يمكن القائمين على السجن نعم ولكن ليس..
محمود مراد :هم الذين حضروا اللقاء.
خالد بن محمد العطية :نعم ،نعم.
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محمود مراد :طيب من نسق اللقاء أصال ،ومن الذي كان يخاطبكم ما الجهة التي كانت
تنظم هذا اللقاء وتحركاتكم؟
خالد بن محمد العطية :كانت في جهة في مكتب الرئيس ،كانت في مكتب الرئيس
المؤقت عدلي منصور أعتقد أحد األشخاص كان منسق من مكتب الرئيس المؤقت.
الدور القطري في حل األزمة
محمود مراد :ماذا كان الباعث على هذه الزيارة هل هي مبادرة قطرية؟
خالد بن محمد العطية :شوف أخي األزمة المصرية تعني الجميع هي ال تعني قطر فقط،
هذه األزمة اآلن جميع العالم عينه على ما يجري في مصر ،ما يجري في مصر يعني
ليس سهالً فبالتالي أي طرف يعتقد بأنه يستطيع أن يمد يد المساعدة للخروج من هذه
المأزق فأعتقد ّ
أن هذا محمود سواء كانت قطر أو غير قطر.
محمود مراد :قيل أنكم ذاهبون للضغط على جماعة اإلخوان المسلمين من أجل فض
االعتصامات الموجودة في شرق القاهرة وغربها والتخفيف من المظاهرات المطالبة
بعودة مرسي ما مدى صحة هذه اآلراء؟
خالد بن محمد العطية :غير صحيح نحن لم نستطلع اآلراء بالكامل حتى نطرح حل ال
يوجد حل مطروح على الطاولة لم يطرح حل على الطاولة والسبب يعني أنّنا لم نتمكن
حتى اآلن على األقل من الوقوف على وجهات نظر كافة األطراف فبالتالي هذا الكالم
ليس دقيقا يعني.
محمود مراد :في تقييمكم للزيارة في مجملها إذا لم تكونوا قد التقيتم بكل األطراف هل
تحقق الغرض منها؟
خالد بن محمد العطية :ال هو ال شك إنه في موضوع مهم في هذه الزيارة ،الوضع القائم
في مصر اآلن هو ليس حل ،والعنف ليس حل ،الحل المطلوب اآلن في مصر هو حل
توافقي ،والحل التوافقي يتطلب تنازل من كال األطراف ،فإذا كانت األطراف على
استعداد لتقديم بعض التنازالت أعتقد بحوار عميق وجدي نستطيع يعني أو تستطيع
مصر وحوار مصر مصري طبعا ً تستطيع مصر الخروج منها ،أ ّما الوضع القائم الوضع
القائم من وجهة نظري المتواضعة هو ليس حل.
محمود مراد :هذا الحل التوافقي ما مدى قبول األطراف المختلفة فيه قلت أنكم التقيتم
بالشاطر والتقيتم بالبرادعي؟
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خالد بن محمد العطية :ال زلت أنا ال زلت أقول لك في عنصر رئيسي في عنصر
رئيسي في المعادلة لم نستطيع أن ن لتقي به حتى نقف على مدى المرونة إذا كان يوجد
هناك مرونة أو مدى التمسك بالرأي يعني لم نسبر كافة اآلراء المعنيين باألزمة
المصرية لحد اآلن ،نحن نتمنى أن نستطيع أن نلتقي بهم ،ومن هنا يعني قد أتمنى على
األخوة في مصر بأن يتم بأسرع وقت إطالق سراح المعتقلين السياسيين ّ
ألن هم مفاتيح
حل هذه األزمة ما لم يكن هناك حوار جاد مع كافة األطراف وعلى رأسهم المعتقلين
السياسيين ألنّه ّم ه ّم العنصر الرئيسي في هذه األزمة فأعتقد تكون المسألة يعني فيها
شوية من الصعوبة.
محمود مراد :طيب ،من الجهة التي حالت دون لقاء الرئيس المعزول محمد مرسي
تحديداً؟
خالد بن محمد العطية :يعني نحن قد نتفهم يعني قد نتفهم األسباب اللي قيلت لنا لكن ال
يوجد مثالً أسباب في الوقت الحالي ومع ذلك أنا التقيت مع الدكتور البرادعي واحترمت
وجهة نظره في إنه يعني الوقت الحالي قد يكون ليس مناسبا ً لكن نحن مستعدين في أي
وقت يرون اإلخوة في مصر ّ
بأن الوقت قد حان وأرجو أن ال يطول هذا الوقت ،الوقت
قد حان للقاء العناصر األساسية في هذه األزمة أن نلتقي بهم بأسرع وقت ّ
ألن الحوار هو
الوحيد الذي يخرج مصر مما هي فيه.
محمود مراد :منذ انطالقكم من قطر هل كانت لديكم رؤية واضحة لما يجري وبأيديكم
مبادرة متماسكة واضحة المعالم واألركان للحل؟
خالد بن محمد العطية :ال يستطيع أي شخص في العالم إنه هو يفصل مبادرة ،المبادرة
تأتي بعد التفاوض وبعد سماع كافة األطراف ومن ث ّم تتبلور لديك مبادرة ،خاصة إذا
أنت تتكلم عن حلول توافقية ،حلول توافقية تحتاج منك إلى إن أنت تسمع إلى اكبر عدد
ممكن من العناصر التي تعنى بهذه األزمة ،إن لم تستطيع أن تتواصل مع هذه العناصر
ال تستطيع أن تبلور فكرة أو حل ،واألزمة المصرية من وجهة نظري أنا هي تحل
بخطوتين :يجب أن يكون هناك خطوة أولى وهي خطوة بناء إعادة بناء الثقة وخطوة
تليه ا خطوة أخرى إليجاد الحلول من خالل حوار تطرح فيه كافة التساؤالت المطروحة
لدى الجميع.
محمود مراد :طيب الوفد الذي يتكون منه أو كنتم طرفا ً فيه بقية األطراف هي وزير
الخارجية اإلماراتي نائب وزير الخارجية األميركي ممثل عام اإلتحاد األوروبي هل كان
هناك تباين في وجهات النظر بينكم وبينهم؟
خالد بن محمد العطية :ال في الحقيقة مثلما ذكرت لك نحن الزيارة كان الهدف منها هو
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االستماع وليس إبداء وجهات نظرنا نحن في مرحلة جداً يعني مرحلة مبكرة جداً في إنه
نحن نطرح آراء ،فعالً الزيارة هي كانت زيارة الستطالع اآلراء فبالتالي المرحلة هذه
مرحلة استماع وليست مرحلة إبداء.
توصيف لما جرى بمصر
محمود مراد :كيف تقيمون الوضع في مصر يعني السيناتور األميركي جون ماكين الذي
بعثه أو مبتعث من الرئيس األميركي باراك أوباما تحدث عن توصيف الوضع في مصر
قائالً If it walks like a duck, It’s a duck :يعني تحدث عن ّ
أن ما جرى في
مصر يحمل صفات ومالمح االنقالب كاملة دون أن يذكر هذا الموضوع بلفظ االنقالب،
وأكد على كالمه أيضا ً السيناتور اآلخر لينسدي غراهام ،قطر كيف هو توصيفها لما
جرى في مصر انقالب أم غير انقالب؟
خالد بن محمد العطية :وهللا نحن نرى أخي محمود ّ
بأن هناك قبل ثالثين كان هناك
مطالبات وكان هناك طلبات ولكن يعني نحن قد نكون وجدنا من هذه الطلبات محاولة
الحصول عليها تم يعني بنوع من القوة ،فلذلك كنا نحن دائما ً ندعو األطراف إلى ضبط
النفس وعدم معالجة المسائل الخالفية بين األشقاء في مصر باستخدام القوة ،هكذا نحن
نوصف المسألة في قطر.
محمود مراد :الحل سيأتي من الخارج أم من الداخل برأيك؟
خالد بن محمد العطية :ال شك أن الحل مصري مصري ال يوجد أشخاص يختلفون ّ
بأن
الحل هو مصري مصري ،نحن وجودنا مع األشقاء في مصر فقط لنساعد أو نسهل
عملية التواصل فقط أو كسر الجليد فقط ليس إالّ ولكن الحل في النهاية اإلخوة المصريين
يجلسون على طاولة ويتحاورون في كل القضايا التي تهمهم والتي عصفت بمصر في
الفترة السابقة ويجدون لها حلول وهم أقدر من غيرهم في إيجاد الحل في مصر.
محمود مراد :من بين..
خالد بن محمد العطية :بشرط أن تجلس كافة األطراف على الطاولة.
محمود مراد :من بين األطراف التي التقيتموها هل التقيتم أحداً ممن طرح مبادرة يعني
على سبيل المثال الفقيه القانوني المستشار طارق البشري والمرشح الرئاسي السابق
محمد سليم العوا ومجموعة أخرى منا الشخصيات في مصر طرحت مبادرة تشتمل على
عدد من البنود أهمها هو أن يعود مرسي لكن أن يفوض صالحيته كاملة لرئيس حكومة
توافقي ويعاد العمل بالدستور وتجرى انتخابات برلمانية في عجالة يعني في القريب
العاجل للخروج من هذه األزمة؟
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خالد بن محمد العطية :يعني قد يصعب علي إن أنا أقيم مبادرة لكنها هي كل المبادرات
اللي طرحت هذه مبادرات مصرية محل تقدير ،ولكن محل هذه المبادرة ليست القنوات
الفضائية أو الجرائد محل هذه المبادرة هو عمل جاد ،عمل جاد بمعنى طاولة حوار جادة
يوجد عليها كافة األطراف تطرح فيها كافة األفكار فيعني ال استطيع أن أقيم مبادرة وأنا
اجلس عن بعد.
العالقات القطرية المصرية
محمود مراد :ولكن االتهامات لدولة قطر باالنحياز ألحد األطراف دون اآلخر في
األزمة المصرية هذا الطرف تحديدا هو اإلخوان المسلمين أو اإلسالميين بصفة عامة
في مقابل اتهامات ألطراف أخرى مثل السعودية واإلمارات باالنحياز للطرف المقابل
كيف تعلقون على هذا؟
خالد بن محمد العطية :هذه مسألة يعني إثباتها يعني إثبات نفيها سهل جدا قطر منذ ثورة
 32يناير وهي تدعم ثوابت الثورة وبالتالي قد يعني بالصدفة أنا أول شخص كلفت من
قبل سمو األمير من إني أنفذ برنامج الدعم ،وسمو أمير قطر أمر ببرنامج دعم وأنا
أمرت بتنفيذ هذا البرنامج ،فأنا تعاملت إذا أردت أن اختصر لك المسافة فأنا تعاملت من
الطنطاوي إلى الفريق السيسي أنا تعاملت مع المشير الطنطاوي وقدمت الدعم الواجب
علينا ألشقائنا في مصر ومن ثم تعاملت مع حكومة عصام شرف ووقعت بعض
االتفاقيات مع الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي حينذاك في برامج التنمية
واالستثمار التي ما زلنا ننفذها في قطر حتى اآلن ونلتزم فيها ،ولم نعلم بأن اإلخوان
المسلمين سوف يأتون إلى الحكم في مصر ومع ذلك أتى اإلخوان المسلمين وتعاملنا
معهم ووقعت قطر عقد إلمداد غاز للشعب المصري أثناء قيادة الدكتور مرسي وما زلنا
ملتزم ين في هذا العقد حتى يومنا هذا ،هذا ردي على انه إحنا منحازين إلى الشعب
المصري ال يستطيع احد يثبت عكس هذا الكالم.
محمود مراد :هل تقول إنكم ماضون في تنفيذ هذه االتفاقات اتفاقات الدعم المقدمة ومن
بينها ناقالت الغاز التي تتجه إلى مصر؟
خالد بن محمد العطية :بكل تأكيد هذه ثوابت عندنا في قطر ،نحن ندعم الشعب المصري
قوال واحد مصر بالنسبة لنا تعنينا يعني بشكل كبير. .
محمود مراد :بنفس الوتيرة تكون المساعدات؟
خالد بن محمد العطية :إحنا ندعم الشعب المصري أخ محمود ،إحنا أي دعم ،اآلن لو ال
قدر هللا وقفت إحدى ناقالت الغاز لم تذهب ،من الذي سيتأثر فيها؟ يتأثر المواطن
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المصري البسيط الذي ينتظر الغاز للمطبخ أو المرأة المصرية التي تريد أن تعجن أو
تخبز فنحن نعلم أن في النهاية أي دعم من قطر هو لألشقاء في مصر.
محمود مراد :إذا عدنا لتفاصيل الزيارة مجددا وما دار في لقائكم بالدكتور محمد
البرادعي يعني إحنا سألنا على ما جرى مع المهندس خالد الشاطر فقلت انك لم تخوض
في التفاصيل حتى تتبلور رؤية معينة أو مبادرة معينة ماذا جرى مع الدكتور البرادعي،
وماذا جرى مع السادس من ابريل؟
خالد بن محمد العطية :ال شك أن لقائي مع الدكتور محمد البرادعي أنا ذهبت ويعني كان
لقاء ودي وتباحثنا في كثير من القضايا اليوم في مصر وذكرت للدكتور البرادعي بأن
يعني التمكين من زيارة األطراف األخرى واللي تعتبر هي أساس في هذه األزمة مفيد
للجميع نستطيع أن نصل إلى نتيجة لما نستطيع أن نتحدث ونتواصل مع الجميع ،طلبت
أيضا بأن يعني النظ ر في مسألة اإلفراج عن المعتقلين السياسيين يخفف االحتقان يجعل
التفكير أكثر أريحية للوصول إلى حلول توافقية.
محمود مراد :ماذا كان رده؟
خالد بن محمد العطية :الدكتور البرادعي أعتقد هو يعني متفهم ولكن يعني بسبب الخشية
من االحتقان العام بمصر في الشارع يعني يؤخر بعض الخطوات العملية ولكن إحنا أنا
أصررت طبعا على الدكتور بأن إحنا يجب معا أن نعمل سويا إليجاد يعني حلول
سريعة في هذه العقد الن فكها سيؤدي إلى الحل.
الحاجة لحل توافقي
محمود مراد :هل لمستم خالل الزيارة أن لوسائل اإلعالم المصرية وللتغطية اإلعالمية
لما يجري م ن جوانب هذه األزمة واالحتقان العام الذي أشرت إليه هل لمستم من هذه
األمور تأثيرا سلبيا على جهود الوسطاء والراغبين في الحل؟
خالد بن محمد العطية :وهللا إحنا أنا أقولك في قطر كيف إحنا نفكر وكيف نعمل ،إحنا
في قطر لما نعمل في مسألة بغاية الحساسية من هذا النوع ما نعير انتباه إلى يعني ما
يقال في اإلذاعات وال في القنوات الفضائية لدينا هدف سامي لدينا أزمة في مصر،
األزمة هذه يجب أن تحل بطريقة توافق فبالتالي إحنا ال تؤثر علينا وال يؤثر علينا ما
يقال في اإلعالم وماضون في مساعدة اإلخوة متى ما كانوا اإلخوة بحاجة إلى إننا نحن
نساعدهم في هذه المسألة.
محمود مراد :ماذا عن لقاء ممثلين عن حركة السادس من ابريل؟
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خالد بن محمد العطية :نعم أنا التقيت معهم هم شباب واعدين وتحدثنا في كذا أمور
وأبدوا بعض المخاوف من يعني دولة قطر ومحسوبية دولة قطر على اإلخوان والـ
 Stereotypeالموجود اآلن في هذا وأيضا أنا أطلعتهم على الصورة وتباحثت معهم
وناقشتهم في موضوع اهتمام قطر بمصر دائما أعتقد بأنهم يعني تفهموا الصورة.
محمود مراد :طيب إذا عدنا إلى مسألة الضغط على جماعة اإلخوان المسلمين للخروج
من هذه األزمة دائما ما يقال أن طرفي األزمة على كل منهما أن يتراجع خطوة إلى
الوراء ،ما مدى استعداد جماعة اإلخوان المسلمين للتراجع هذه الخطوة في ضوء ما
لمستموه أثناء لقائكم بخيرت الشاطر؟
خالد بن محمد العطية :يعني ممكن لقاءنا هذا سابق ألوانه إني أنا أحلل لك موقف
اإلخوان ألني أنا فعال أنا ما التقيت بكافة العناصر المؤثرة في هذه األزمة ،بالتالي أكون
أنا استبقت الحدث لما أقول لك انه ممكن يتأثرون بضغط أو ما يتأثرون بضغط ،الطرفان
لديه رؤيا والطرفان لديه من العقالنية يعني الكافية بأنه لما يجلسون إلى طاولة الحوار
يستطيعون أن يوصلون إلى تفاهمات لكن إلى أن يجلسوا إلى طاولة الحوار نحن نتمنى
االستعجال في ذلك.
محمود مراد :طيب كان هناك أنباء عن إنكم ستلتقون بالدكتور محمد سعد الكتاتني
رئيس حزب الحرية والعدالة ثم بعد ذلك لم تلتقوا به كما أعلن ما السبب؟
خالد بن محمد العطية :ال الحقيقة لم يكن في برنامجي االلتقاء بالدكتور الكتاتني اعتقد
كان وليام بيرنز نائب مساعد وزير الخارجية األميركي وكان هو مرتب له لقاء مع
الدكتور الكتاتني ،أنا في الحقيقة كان لي ترتيبات مرتبة لي إني أنا ألتقي بالدكتور مرسي
ألتقي بالمهندس خيرت الشاطر ألتقي بالتحالف ومن ثم ألتقي بالمرشد إذا أمكن ذلك هذا
كان المرتب إن ي أنا ألتقي فيه أما الدكتور الكتاتني كان يفترض أن يلتقي به زميلي وليام
بيرنز.
محمود مراد :طب هذا كله في طرف واحد ماذا عن الطرف اآلخر؟
خالد بن محمد العطية :ال هو بعد اللقاء مع هذه األطراف بعد االستطالع كان يجب يعني
كان المفروض إني أنا ألتقي بالطرف اآلخر بالدكتور نبيل فهمي بفخامة عدلي منصور
مع الدكتور البرادعي والفريق السيسي إذا أمكن ذلك إلطالعهم على يعني حصيلة ما
وجدنا من اللقاءات السابقة وقد يحتاج إلى دورة ثانية ودورة ثالثة هكذا المفاوضات
تجري.
محمود مراد :طيب ماذا عن الدورة الثانية والثالثة؟
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خالد بن محمد العطية :لم تكتمل الدورة األولى لسه ما زالت الدورة األولى منقوصة،
الدورة األولي لم نتمكن إال لقاء المهندس خيرت الشاطر نتمنى انه إحنا نستطيع أن نلتقي
بكافة األطراف حتى نجد الحلول لشقيقتنا مصر.
محمود مراد :هل نقلتم أمنياتكم هذه لمن بيده مصنع القرار في مصر؟
خالد بن محمد العطية :إيه نعم نقلناها ويعني نقلناها مع تقديرنا الشديد لرأيهم يعني ذكرنا
بأن هذه هي أنجع وأسرع واقصر طريقة للحل.
محمود مراد :إذن نفترض أن هناك لقاءات قريبة أو زيارات قريبة من هذا القبيل
ستقومون بها إلى مصر ،هناك جولة أخرى؟
خالد بن محمد العطية :أنا على استعداد للسفر اليوم إذا كان هناك موافقة بأن ألتقي
بعناصر أنا أتمنى إني ألتقي بهم خارج السجن يعني أتمنى أن العناصر أو المعتقلين
السياسيين التقي بهم خارج السجن ولكن لو اليوم لدي موافقة بأن التقي بهم أنا أغادر إلى
القاهرة اآلن.
محمود مراد :حتى لو تلتقي بهم داخل السجن؟
خالد بن محمد العطية :إيه ألن بالنسبة لنا إحنا بالنسبة لنا إيجاد حل لالزمة المصرية هذا
يعتبر من أولوياتنا.
محمود مراد :تقدمتم بطلب في هذا الصدد وتنتظرون الموافقة عليه مثال؟
خالد بن محمد العطية :نحن طلبنا قائم ،طلبنا قائم أنا في لقائي األخير مع الدكتور
البرادعي الطلب قائم.
محمود مراد :بما رد على هذا الطلب ،قلت أن هناك مراعاة..
خالد بن محمد العطية :هو الدكتور البرادعي وعد بالرد علينا قريبا أن شاء هللا في هذه
المسألة.
محمود مراد :ماذا ستحملون في هذا اللقاء معكم؟
خالد بن محمد العطية :إحنا ال نستطيع أن نحمل شيء ما لم نقف على آراء كافة
األطراف أنت إذا أنت ال تستطيع أن تعطي مخرجات ما لم تكن لديك المدخالت.
محمود مراد :معالي الوزير خالد بن محمد العطية شكرا جزيال لك على هذا اللقاء
10

وأشكركم مشاهدينا األعزاء على حسن المتابعة لكم منا التحية دمتم بكل خير والسالم
عليكم ورحمة هللا.
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