
Dear brothers and sisters in Christ: 

Our beloved country is at a major crossroad in her history.  This is probably the very first time in history when 
the Egyptian people will have the opportunity to freely elect their representatives and have a true voice in 
choosing their government. 

We, the Copts, have been disengaged for the most part from Egyptian political life since the 1952 revolution.  
That was a result of our deep conviction that the system is corrupt, elections are fixed, our voices will not 
matter, nothing will change, and any time or effort spent in that direction would be a complete waste.  The 
situation now is different (or that is what we hope, at least).  The indications, so far, point to free, fair and 
unbiased elections.  So, your voice this time CAN MAKE A DIFFERENCE. 

Moreover, the upcoming elections carry a huge weight and importance to all Egyptians.  The Assembly resulting 
from these elections will draft the new constitution which will shape the political and social life of the country 
for decades. 

It is imperative that we do our part and try to promote the Coptic cause by electing representatives who are 
secular‐leaning and who are sympathetic to our cause.  It is equally important for us to vote as one voice and 
one bloc.  Only then can our voice make a difference.  If our votes are fragmented and distributed among 
several candidates, even if all of them are secular, then our voice would not be nearly as powerful as if we all 
vote for the same candidates and party. 

Therefore, it is your duty towards your country as well as your Coptic community to vote.  Here is what you need 
to do: 

1. If you obtained a National ID number ( قومي رقم ) before 9/27/2011, you should be able to vote in the 
upcoming elections.  You only need the number and not the actual card. 

 

2. If you live in Egypt, please visit http://www.elections2011.eg/ for detailed information, which will help 
you understand the process and when and where to vote. 

 

3. If you live abroad, you need to register at http://www.elections2011.eg/  Registration is open ONLY 
UNTIL SATURDAY 11/19/2011 midnight Cairo time. 

 

4. If you are an English speaker and have trouble reading Arabic or navigating through the elections 
website, please send us a message at CoptsForEgypt@hotmail.com  or the Facebook group “Egyptian 
Elections Registration Rally for Egyptians Abroad” at 
http://www.facebook.com/groups/EgyptianElectionRegistrationRally with your contact information and 
someone will get in touch with you and walk you through the process. 

 

5. Before Election Day (schedule by governorate is available at the above website), a list of 
“recommended” candidates and parties will be communicated.  Everyone has the right to elect 



whomever you feel would best represent you. However, in the interest of unifying the Coptic voice, we 
highly recommend that you choose according to the list which will be provided to everyone within the 
next few days. 

May the Lord bless our country and keep her and all her people always safe. 

 

 المسيح في وأخواتنا إخوتنا

 الفرصة له ستتسنى التي الوفي شعبنا تاريخ في األولى المرة هي هذه فربما تاريخها، في هام طرق مفترق علي األيام هذه في الحبيبة مصرنا إن
 .مستقبله وتخطيط حياته إدارة آيفية في صوت له سيكون و وحكامه ممثليه الختيار

 العملية نزاهة أو النظام في الثقة عدم منها عديدة ألسباب السياسية الحياة في والمشارآة السياسي العمل عن منعزلين دائما عشنا األقباط نحن
 ما هذا األقل على أو – األمس عن يختلف اليوم الوضع للوقت، مضيعة ستكون بل عملي تغيير ألي تؤدي لن مشارآة أي بأن إيماننا و اإلنتخابية

 نجاح بين الفارق هو يكون وربما قيمة له اليوم صوتك أن يعني وهذا المقبلة، اإلنتخابات ونزاهة حياد إلى تشير اليوم إلى المؤشرات فكل - نأمله
 .معتدل آخر ونجاح متطرف مرشح نجاح بين آفاءة أآثر آخر نجاح و مؤهل غير مرشح

 السياسية الحياة سيشكل الذي البالد دستور بصياغة سيقوموا المنتخبون الشعب ممثلي أن هو بالتحديد األنتخابات هذه وتاريخية أهمية من يزيد ومما 
 يقوموا لن علمانيين معتدلين ممثلين تختار أن اإلختيار، تحسن وأن تختار أن األهمية غاية في فإنه لهذا. قادمة ألجيال مصر في واإلجتماعية

 بين أصواتنا تفتت فلو القبطي الصوت توحيد نحاول أن أيضا المهم من.  مصر في األقباط وأخوتنا مجتمعنا يهددوا متطرف دستور بصياغة
 .المتطرفين المرشحين نجاح فرص من ويزيد صوتنا تأثير من سيضعف فهذا المختلفة واألحزاب المرشحين

 :إتخاذها ينبغي التي الخطوات هي هذه مصر، في األقباط إخوتك تجاه واجبك وأيضا الوطني واجبك هو اإلنتخابات هذه في فالمشارآة لهذا

 فقط الرقم ولكن نفسه الكارت تحتاج لن ،2011 سبتمبر 27 قبل القومي رقمك أستخرجت قد تكون أن يلزم اإلنتخاب لتستطيع .1

 

 موقع في بصوتك إلدالءا يمكنك ومتي وأين اإلنتخابية بالعملية المتعلقة المعلومات آل ستجد مصر في تعيش آنت إذا .2
eg.2011elections.www://http  

 

 منتصف إلى فقط مفتوحة التسجيل فرصة  eg.2011elections.www://http الموقع في التسجيل يمكنك الخارج في تعيش آنت إذا .3
 القاهرة بتوقيت 2011 سبتمبر 19 السبت ميو من الليل

 

 Facebook على أو  com.hotmail@CoptForEgypt على مراسلتنا يمكنك األنتخابات بخصوص إستفسارات أو تساؤالت ألي .4
group “Egyptian Elections Registration Rally for Egyptians Abroad” 

EgyptianElectionRegistrationRally/groups/com.facebook.www://http  مايمكن بأسرع مساعدتك وسنحاول 

 

 إذا ولكن ينتخبه من إختيار في شخص آل وحرية حق نحترم نحن بالطبع منا، القترحين بالمرشحين قائمة سنعلن لإلنتخابات يوم ولأ قبل .5
 إعالنها سيتم التي باألسماء اإللتزام الرجا القبطي الصوت توحيد مجهود في المشارآة أردت

 

 أفضل مستقبل إلي مصرنا ليقودوا صالحين ممثلين ارلنخت الحكمة جميعا المصري والشعب يعطينا أن اهللا من نرجوا

 


