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הלימוד תוכניות  חדש,  מחקר  על-פי 
כלפי גזעניות  הערות  מכילות  במצרים 

הלימוד יהודים. האיסלאם מוצג בספרי 
היחידה", האמיתית  כ"דת  המצריים 

המצרים החלו  לפני כשנה  בכפירה.  - מואשמים  דתות אחרות  ומאמיני 
לפי אך  מסיתים",  מחומרים  הלימוד  תוכניות  את  "לטהר  בניסיון 

הדו"ח, במצרים ממשיכים לומר לתלמידים דבר והיפוכו
 
 

כלפי ואנטישמיות  גזעניות  הערות  מכילות  במצרים  הלימוד  תוכניות 
עולה כך   - יסודית  רפורמה  ומחייבות  הנוצרים  כלפי  ועוינות  היהודים 
ממחקר שהתפרסם היום (א') על-ידי מכון אימפקט סי-אי לחקר הסובלנות
האמיתית כ'דת  המצריים  הלימוד  בספרי  מוצג  "האיסלאם  והשלום. 
מכון ראש  פרט  בכפירה",  מואשמים  אחרות  דתות  ומאמיני  היחידה', 

המחקר, ד"ר יוחנן מנור.
 

שנה לפני הדחתו של חוסני מובארק, המשטר המצרי הודיע על רפורמה
מחומרים הלימוד  וספרי  הלימוד  תוכניות  את  ל"טהר"  בכדי  מקיפה 
ולקיצוניות. המשטר החל לבצע את הרפורמה על-ידי המסיתים לאלימות 
השמטת ההתייחסויות ל"ג'יהאד למען אללה", אך תיקונים אלה לא שינו
את העובדה שתכניות הלימוד וספרי הלימוד המצריים מהשנה האחרונה

ממשיכים להנחיל זהות לאומית הנגזרת באופן בלעדי מדת האסלאם.
 

ולומר להם לפי מחברי הדו"ח, החינוך במצרים ממשיך לשקר לתלמידיו 
לכל היעדר החינוך לאמירת אמת התפשט  כי  והיפוכו. הם סבורים  דבר 
ד"ר והפוליטיקה.  החוק  אכיפת  תקשורת,  כולל  החיים במצרים,  תחומי 
בוצעה טרם  כי  מדגיש  מצרים,  של  המחקר  בקבוצת  גם  שחוקר  מנור, 
העוין היחס  את  שתשנה  במצרים  החינוך  היסודית במערכת  הרפורמה 

והפוגע לאחר, לנוצרים הקופטים, ליהודים ולמערב.
 

והברית החדשה הם כי המצרים מלמדים שהתנ"ך  מצויין בדו"ח  בנוסף, 
הלימוד "ספרי  והנוצרים.  היהודים  על-ידי  זויפו  אך  קדושים,  ספרים 
מנור, "לפני מסביר  ככופרים",  והיהודים  הנוצרים  מגדירים את  המצריים 
שר עם  משותפת  עיתונאים  במסיבת  בכך  הודו  מצרים  שלטונות  שנה 
והמופתי של מצרים, ד"ר עלי גומע. הם החינוך, ד"ר אחמד זאקי באדר, 
תכניות את  'לטהר  כדי  החינוך  במערכת  יסודית  רפורמה  על  הכריזו 
שמסיתים מוטעות  ופרשנויות  מחומרים  הלימוד  ספרי  ואת  הלימודים 

לאלימות ולקיצוניות'".
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ד"ר מנור וחוקרים ממכון אימפקט ס.א. יציגו את מחקריהם בכנס בינלאומי
 ביוני.28-29"זהות לאומית, דימוי עצמי ודימויים של אחרים" שייערך ב-
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