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 الرئیس عبد الفتاح السیسي إلى سیادةرسالة 

 

 سیادة الرئیس

 تحیة طیبة وبعد،

 اإلنسان.الكندیة المصریة لحقوق  الكندیة والمنظمة، الھیئة القبطیة القبطينقدم لكم ھذا الخطاب بالنیابة عن منظمة التضامن 

مصر  فيأمام السفارة المصریة بكندا، ھو للتعبیر عن استیائنا الشدید تجاه ما یحدث لألقباط  2017مایو  17ن تجمعنا الیوم إ
البطرسیة  فيتحولت إلى تھدید خطیر لحیاة وأرواح األقباط، ورأینا نتائجھا  والتيمن خطابات الكراھیة والتحریض على القتل، 

كذلك إلظھار غضبنا الشدید الستباحة المتطرفین والسلفیین لحرمة األسر القبطیة، إذ یشكلون والمرقسیة ومارجرجس بطنطا، و
عصابات تنتشر على مستوى الجمھوریة، وتعمل على إخفاء البنات القبطیات قسریاَ تمھیدا ألسلمتھن، كما أن تقاعس أجھزة 

 األمن المصریة یساعد على تزاید مثل ھذه األعمال اإلجرامیة.

 الرئیس سیادة

مواجھة ھذا اإلرھاب  فيمحاربة اإلرھاب الذي یضرب مصر، وندعمكم بشدة وبكافة السبل  فينحن نقدر جھودكم الكبیرة 
 اآلثم.

 سیادة الرئیس

 -سیادتكم: بالنیابة عن منظماتنا نلتمس من 

 العمل من خالل القانون على تجریم خطاب الكراھیة اإلسالمي تجاه األقباط المنطلق من بعض -1
 المشایخ والمساجد ومن خالل مناھج التعلیم وعبر وسائل اإلعالم.

األدیان ألنھا مخصصة فقط لحمایة اإلسالم وكسیف مسلط على األقباط والمبدعین  ازدراءإلغاء كل ما یتعلق بمواد  -2
 والمصلحین ودعاة العلمانیة.

الجلسات  بإلغاءي لألقباط، وكذلك نطالب العمل من خالل القانون على تطبیق مواد الدستور بتجریم التھجیر القسر -3
 یعمل كمظلة إلضفاء صفة الشرعیة على ھذه الجلسات غیر القانونیة. الذيالعرفیة تماما ومعھا بیت العائلة 

الحمایة وفى إحالة من یعتدى  فيالعمل من خالل القانون على أن تخضع الكنائس لنفس وضع المنشآت العسكریة  -4
 .العسكريعلیھا للقضاء 

جمیع  فيلألقباط  %10من خالل تحدید نسبة ال تقل عن  السیاسيالعمل  فيالعمل على سرعة إدماج األقباط  -5
وكذا كافة المؤسسات األمنیة والمخابراتیة، كفترة  المؤسسات السیاسیة والتشریعیة والدبلوماسیة والتنفیذیة والقضائیة،

 م التاریخیة التي وقعت علیھم.انتقالیة لمدة عشرة سنوات حتى یتم تعویضھم عن المظال



 تحویل كل من یحتجز فتاة قبطیة قاصر إلى محكمة الجنایات بشكل سریع، مع عودة ھؤالء البنات إلى أسرھن فوراً. -6
عاما وترغبن في تغییر دیانتھا برؤیة أھالیھن، وتشكیل  18السماح للفتیات والسیدات القبطیات الالتي تجاوزن سن  -7

المسلمین واألقباط للسماح لمن ترغب منھن العودة ألسرتھا ودینھا أن تعود بدون ضغوط، وبالطبع لجنة محایدة من 
تحدد اختیارھا  من ترید أن تغیر دینھا بإرادتھا الحرة فھذا حقھا، على أن یكون ذلك بعد عرضھا على اللجنة لكي

 بإرادتھا الحرة.
لحقوق اإلنسان، على أن تستمر ھذه الجلسات  القوميس السماح بعودة جلسات النصح واإلرشاد تحت إشراف المجل -8

 .الدین تغییر فيلمدة شھر حتى یتم التأكد من الحریة الكاملة لمن یرغب 
 .للقانون المصري المدنیة طبقالیماثل السن القانوني لحق ممارسة الحقوق  سنة، ٢١نطالب برفع سن التحول الدیني ل  -9

قضیة  فيكم إصدار عفو رئاسي عن جرجس بارومى، المحكوم علیھ ظلماً وكبادرة حسن نیة نحن نلتمس من سیادت -10
 مفبركة، وعلى الشیخ محمد عبد هللا نصر، وكذلك على الراھب بولس الریانى. اغتصاب

 

 والتقدیر االحتراموتفضلوا بقبول فائق 

 الھیئة القبطیة الكندیة  -القبطي منظمة التضامن 

 اإلنسانالمنظمة الكندیة المصریة لحقوق 
 

 

 

   

 ماھر رزق هللا  نبیل عبد الملك

رئیس المنظمة الكندیة المصریة 
 لحقوق اإلنسان

 رئیس الھیئة القبطیة الكندیة  
 وعضو منظمة التضامن القبطي

 

 


