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 تقادم الخطيب/ بيان صحفي بشأن المبعوث
 

أتقدم بهذا افي المصري في برلين، عمال بمبدأ حرية المعلومات وتطبيقا لمفهوم تكافؤ الفرص وبصفتي رئيس المكتب الثق
والذي يكثر الحديث الكاذب والنشر المغرض عن  كمال الصغير الخطيبتقادم / السيدوذلك في شأن  البيان الصحفي 

 :عالقته بالمكتب الثقافي الذي أشرف برئاسته، وذلك علي الوجه التالي

ويتركز عمل هذا . بداية فإن المكتب الثقافي في برلين هو إدارة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي     .1
اإلشراف علي المبعوثين المصريين األكاديميين علميا وإداريا وماليا حيث أنه همزة الوصل المكتب الثقافي في 

وهو أيضا الجهة التي تتواصل مع المؤسسات . الرسمية بينهم وبين جامعاتهم ومراكزهم البحثية في داخل مصر
كذلك يعني المكتب بإقامة . لدينالعلمية والتعليمية األلمانية في شأن اإلتفاقيات األكاديمية التي تنعقد بين الب

المناسبات الثقافية لتعريف جمهور الشعب األلماني بالثقافة المصرية سواء بأعمال فنية، محاضرات ثقافية، 
 .وليس للمكتب الثقافي خارج هذه المهمة  أي دور آخر من أي نوع.. عروض موسيقية إلخ

بناءا علي ترشيح  2013نوفمبر  16إلي ألمانيا بدءا من يوم  سنوات 4تقادم الخطيب مبتعثا لمدة / وصل السيد     .2
من قسم اللغة العربية في كلية اآلداب جامعة دمياط والتي يعمل بها مدرسا مساعدا وذلك لكي يقوم بتحضير 

 رسالة دكتوراه موضوعها 
وحصل  "ريخية مقارنةالمماثلة اللغوية في الصوامت والصوائت بين اللغة العربية والعبرية، دراسة لغوية تا"

علي موافقة األستاذ األلماني بجامعة برلين الحرة علي أن يقوم باإلشراف علي المبعوث حتي نيل الدرجة 
 . العلمية

 )1ملحق رقم (
كان الغرض منهما   2014تقادم الخطيب بإجازتين إلي مصر في مايو وأكتوبر  / عقب وصوله بعام قام السيد     .3

 جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع بحثه للدكتوراه، وكان موضوع البحث المذكور قد تغير تغيرا جذريا إلي 
المبعوث بإبالغ المكتب وال جامعته بتغيير ولم يقم  ".اإلرتباط بين اللغة واألقلية، اليهود في مصر كمثال"

وقد تقدم بخطاب توصية من استاذه األلماني يطلب تسهيل هذه . موضوع البحث خالفا لما توجبه عليه الالئحة
المهمة له في دار الوثائق المصرية ودار الكتب بالقاهرة، إلي جانب اإلفادة بأن المبعوث سوف ينهي دراسته في 

 .موعده
 ).2ملحق رقم (
أصدر المكتب الثقافي في كل من هاتين المرتين خطابا رسميا موجها إلي دار الوثائق بالقاهرة لكي تسهل له      .4

مأمورية الحصول علي ما يحتاجه بحثه من وثائق، وقد تسلم المبعوث أحدهما بيده في المكتب ووقع علي 
 .الصورة الضوئية

 ).3ملحق رقم (

/ خطابا من األستاذ المشرف األلماني يوصي فيه بمد فترة البعثة للسيد 2017ي في أبريل تلقي المكتب الثقاف     .5
قد حقق خالل "تقادم الخطيب لمدة عامين إضافيين لو لم يحدث ما يطيل مدة عمله أكثر من ذلك وأفاد أنه 

فصول من  3تابة األعوام الثالث الماضية تقدما ملحوظا في دراسة اللغة األلمانية واإلنجليزية وأنهي ك
 .2014وهي إفادة تتعارض تعارضا تاما مع خطاب نفس المشرف المشار إليه في عام "!! الرسالة

 ).4ملحق رقم (
ولما كانت دراسة اللغة قد بدأت في القاهرة قبل بدء البعثة وكذلك في ألمانيا في العام األول في الجامعة، فقد      .6

 48شهرا من أصل  41تقادم الخطيب كان قد قضي بالفعل /  السيدقوبل خطاب المشرف بالدهشة حيث أن 
 !!فصول من الرسالة 3شهرا هي فترة البعثة الكاملة ولم ينجز خاللها سوي تعلم اللغة و

تقادم الخطيب في أمر إعالنه في وسائل اإلعالم أن له صفة باحث في جامعة أميريكية بالواليات / بسؤال السيد     .7
المتحدة  قام أوال بتجاهل الرد علي إستفسارات المكتب الثقافي حتي حلول شهر يونيو عندما أنكر في البداية أنه 

 . م عاد فأقر بأنه قد سافر إلي خارج مقر البعثةقد غادر مقر البعثة في ألمانيا إلي الواليات المتحدة ث
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وفقا لالئحة البعثات الحكومية فإن مغادرة مقر البعثة بدون إبالغ المكتب الثقافي هي مخالفة نصت عليها المادة      .8

يئة وهذا النظام معمول به أيضا في شأن البعثات التي تقوم اله. من تلك الالئحة وجزاؤها هو وقف المرتب 9
األلمانية للتبادل األكاديمي بتمويلها، سواء وحدها أو بالمشاركة مع أطراف أخري، بل أن النظام المعمول به لدي 

لذلك يوجب كل من القانون والالئحة قطع مرتب . الهيئة األلمانية يعد أكثر دقة في الحفاظ علي اإللتزام الدراسي
 . ها وذلك لعدم جديتهالمبعوث الذي يخالف قواعد البعثة بمغادرة مقر

وفقا للقانون والالئحة يتوجب علي المبعوث أن يحصل علي موافقة مسبقة من اللجة التنفيذية للبعثات بالقاهرة      .9
تقادم الخطيب في أي / قبل قيامه بحضور مؤتمر أو ممارسة تدريب خارج مقر البعثة، وهو ما لم يقم به السيد

 .من سفرياته المتعددة
اإلجراء القانوني المعمول به والذي  المكتب الثقافي من المبعوث تقديم جواز سفره لإلطالع عليه حسبطلب  .10

يخضع له جميع موظفي المكتب من المنتدبين بما فيهم رئيسه وجميع المبعوثين وفقا لالئحة وذلك لحساب فترات 
بخوفه من أن يسحب منه الجواز من قبل  تغيبه عن مقر البعثة إال أنه ماطل في البداية ثم إمتنع تماما وتذرع

المكتب، وهي ذريعة ال أساس لها من قانون أو عرف حيث أن سحب جواز السفر أمر غير وارد إطالقا وال هو 
في سلطة أي جهة مصرية خارج القطر إذ أن ذلك يعرضه إلي أن يتحول إلي شخص عديم الجنسية، وهو أمر 

وقد تم شرح ذلك له شفاهة وكتابيا إال أنه أبي . وممنوع تماما في كل الدول يخالف الدستور في ألمانيا اإلتحادية
 .وتشدد في إمتناعه

 ).5ملحق رقم (
قدم المبعوث فيما بعد وعقب تكرار التنبيه المشدد عليه صورا ضوئية من جواز سفره عليها خاتم جامعة برلين  .11

 : الحرة، وهو ما ال يجعل منها صورة رسمية يعتد بها، ومع ذلك يستبين منها ما يلي
  

رة، فقد إستخرج جواز سفر جديد الجواز الذي يحمله اآلن هو جواز سفر مختلف عن الذي دخل به ألمانيا أول م        -
 :غير ممكنة، وعلي كل فالجواز الجديد يعرض للتالي 2014مما يجعل متابعة أسفاره خالل عام 

  
 12.01.2015خروج من مصر بتاريخ        . أ

 )ثالثة أيام( 24.02.2015وخروج منه بتاريخ  21.02.2015دخول لبنان بتاريخ     . ب
 )ثالثة أيام( 27.02.2015وخروج منها بتاريخ  24.02.2015دخول مصر بتاريخ     . ت
 ).سبعة أسابيع( 21.07.2015وخروج منها بتاريخ  01.06.2015دخول مصر بتاريخ     . ث
  21.07.2015دخول فيينا بتاريخ      . ج
 ).ثالثة شهور ونصف( 26.12.2015وخروج بتاريخ  07.09.2015دخول لندن بتاريخ      . ح
 )يومين( 17.09.2016وخروج منها بتاريخ  15.09.2016دخول تركيا بتاريخ      . خ
 ).شهرين( 2017وخروج بتاريخ أبريل  11.02.2017دخول الواليات المتحدة بتاريخ       . د
  

بدون تقادم الخطيب خارج مقر بعثته في ألمانيا يبلغ حوالي ثمانية شهور خالل فترة عامين / أي أن مجموع ما قضاه السيد
سبب وبدون إبالغ المكتب، مع إحتفاظه بكامل مرتبه ومزاياه األخري التي رتبتها الالئحة للمبعوثين الملتزمين بقواعد 

 .البعثة
تقادم الخطيب مع رئيس المكتب الثقافي في برلين مشهودا من إثنين من موظفي المكتب ويمكن / كان لقاء السيد .12

وقد تم خالله إبالغه بهذه المخالفات وبأن اإلجراءات سوف تتخذ ضده . ليهاطلب شهادتيهما في حال اإلحتياج إ
 .وفقا لقانون البعثات والئحته التي تشكل األساس القانوني لبعثته خارج القطر

من الئحة البعثات وتم إبالغ إدارة البعثات بالقاهرة لكي تعرض األمر علي  9تم إيقاف صرف مرتبه وفق المادة  .13
 .تنفيذية للبعثات التخاذ قرار بشأنه علي ضوء هذا الكم الكبير من المخالفات المالية واإلداريةاللجنة ال

من قانون البعثات، الذي يشترط  33والمادة  29قررت اللجنة المذكورة إنهاء بعثته وذلك طبقا لكل من المادة  .14
 ).جامعة دمياط(أخذ رأي جهة اإليفاد 

تقادم الخطيب من من مرتبات وأقساط تأمين صحي ومصاريف عالج وعالوات / دبلغ مجموع ما تلقاه السي .15
  67767مبلغ       2017إلي يوليو  2013إضافية وفق الالئحة خالل المدة منذ وصوله إلي ألمانيا عام 

مليون  جنيه مصري وذلك دون التوصل إلي تحقيق أي تقدم علمي أكثر من  1.4يورو، وهو ما يعادل مبلغ    
 .علم اللغة وكتابة ثالثة فصول حتي أن أستاذه األلماني يطلب المد عامين إضافيينت
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أما القول بأن تطبيق قانون البعثات والالئحة مرتبط بأمور سياسية أو نشاط إجتماعي يمارسه المبعوث فهو أمر عار عن 
ال عالقة له بالموضوع العلمي أو  الصحة حيث أن هذا ليس من إختصاص المكتب الثقافي، بل هو شأن دعائي رخيص

 .الدراسي األكاديمي الذي لم يتحقق النجاح المرجو منه في حالة هذا المبعوث
ومن الواضح أن هذا المبعوث يريد إخفاء حقيقة مخالفاته المالية واإلدارية الجسيمة تسترا خلف إدعاءات تتعلق بأغراض 

 .شخصية
تقادم الخطيب درءا للسب والتشهير / ت القانونية المناسبة تجاه المبعوثوسوف أقوم بصفتي الشخصية باتخاذ الخطوا

 .الواقع علي علنا وحفظا للحقوق وردعا لإلدعاءات المغرضة الملوثة لسمعتي شخصيا وأكاديميا بدون أي سند
  

 2017أغسطس  23تحرر بتاريخ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















