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שיעור מחנך
ביחס להתממשותו של רצח היזידים בידי "ארגון המדינה האסלאמית"
מטרות
 )1הכרות עם המציאות המתהווה בצפון עירק ועם התפתחותו של רצח העם – מפגש עם העם היזידי ועם מה שקרה
בצפון עיראק מדוע אנשי "ארגון המדינה האסלאמית" רוצחים אותם.
 )2התמודדות על ההבנה כי הצלחת "ארגון המדינה האסלאמית" לרצוח את היזידים תהווה לבנה נוספת בחומה
האדישות האנושית ותשפיע על המזרח התיכון כולו.
 )3הכרות עם פעילות הוועד למאבק ברצח עם בניסיון למנוע את רצח העם .יצירת פעולה שתעורר את החברה
הישראלית ליחס ולפעולה כנגד רצח העם המתהווה ,ותפחית את עמידה מהצד ואדישות של החברה הישראלית
לדבר נורא זה אשר מתרחש בחברה האנושית שאנחנו חלק ממנה.

למחנך – בשיעור הקרוב אנחנו עומדים להפגיש את התלמידים עם הרוע האנושי בהתהוותו ,עם אירועים שמתחוללים
בימים אלו וסופם אמנם אינו ידוע ,אך בהחלט הרה אסון .המרחק הנפשי והפיזי יכולים ליצור ניכור בעיקר לאור
התחושה ש"אין מה לעשות" ואף על פי כן אנחנו מנסים ליצור תחושת קשר בינינו ובין האירועים המתרחשים בצפונה
של עירק ב ינינו ובין קורבנות הרצח המתהווה ,תוך התמודדות על הצורך לעשות דבר מה במציאות ותוך שמירה על
יכולת העמידה הנפשית של התלמידים והתלמידות.
רציונל השיעור הינו:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

היכרות עם היזידים
אמירה בכמה משפטים שיש רצח עם שם .שיחה והסכמה שחשוב לנו לדעת מה קורה שם
היכרות עם "א רגון המדינה האסלאמית" (תוך הערה שלא כל המוסלמים הם רוצחים ,אלא שמדובר בארגון
קיצוני ומרושע)
היכרות עם סיפור רצח העם בעירק
הבנה כי מדובר ברצח עם וכי עלינו ועל העולם לעשות כל שביכולתנו כדי למנוע אותו
היכרות עם הפעולה התנועתית בנושא

באופן כללי ,מכיוון שמדובר בשיעור שהו א למעשה סיפור ארוך הכנו לכל אחד מהשלבים ברציונל דף .אפשר לקרוא עם
התלמידים את הדפים ,ואפשר לחלק להם ובעיקר לספר מה רשום בהם.
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מהלך השיעור
 .1מחלקים את נספח א' על היזידים.
למחנך  :הנספח מורכב ברובו מתמונות ,וזאת כדי ליצור אמפתיה ,להראות שמדובר באנשים עם פנים ושמות ולא
דמויות מופשטות רחוקות ,כך שאתה יכול להביא רק את התמונות ולספר בכמה מילים על היזידים בעצמך.
 .2אמור/י:
בימים אלו מתהווה ניסיון של ארגון בשם "ארגון המדינה האסלאמית" לרצוח את אחד העמים הקטנים המקיימים
את חייהם בצפונה של עירק – היזידים .הניסיון הזה מתוקשר ומוכר בעולם .אנחנו ננסה בזמן הקרוב להכיר את
האירועים המתהווים בצפון עירק ולשאול יחד את השאלה מה עלינו לעשות ביחס לאירועים אלו.


רגע לפני שאנחנו מספרים מה קורה כרגע לעם היזידי – למה בכלל אנחנו צריכים לדבר על זה? למה לעבור
עליו שיעור?



יצא לכם לקרוא על זה או לראות על זה משהו? מה אתם יודעים שקורה?

 .3מחלקים את נספח ב' – "מהו ארגון המדינה האסלאמית" ואת נספח ג' – "מה קורה" מסבירים.
 .4קוראים את נספח ד' – "לעולם לא עוד?"


מה לפי דעתכם ניתן לעשות?



מה ניתן לדרוש מהעולם?



מה ניתן לדרוש ממשלת ישראל?



מדוע אלו הדרישות? האם אתם מסכימים איתן?



מה ניתן לעשות לדעתכם כדי להפעיל לחץ על העולם ועל ממשלת ישראל לממש דרישות אלו?
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נספח א'

יזידים

מאמיני דת מזרח תיכונית בעלת שורשים

עתיקים .רובם מתגוררים בסביבות מוסול וסינג'אר
שבעיראק ,אך ישנן גם קבוצות בסוריה ,טורקיה,
איראן ,גאורגיה וארמניה (בה הם מהווים את המיעוט
הדתי הגדול ביותר) .מספרם הכולל נאמד בין שמונה
מאות אלף למיליון.
מנהג חשוב בקרב היזידים הוא
עלייה לרגל הנמשכת  6ימים לקבר
שייח' עדי בלאלש ,צפונית למוסול
בעיראק .האזור מכיל מקדשים רבים
ואתרים מקודשים ,גם לדתות
אחרות ,ובהם גשר סראט ,הר
ערפאת ושני מעיינות קדושים
הקרויים זמזם והמעיין הלבן (ּכאניא
סּפי) .במידת האפשר ,כל יזידי
מצוות לעלות לרגל ללאלש לפחות
פעם אחת בחייו .אלו החיים קרוב
יותר משתדלים להגיע פעם בשנה..
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היזידים טוענים שדתם קודמת אף ליהדות ,לנצרות ולאסלאם .על-פי האמונה היזידית ,בני הדת הזו
נולדו מהפריית זרעו של אדם אך בלי מעורבותה של חווה ,ובכך ייחודם על-פני כלל עמי העולם
האחרים שהינם צאצאי אדם וחווה גם יחד .אמנם ,היזידיה איננה דת מונותאיסטית ,אולם ישנה בה
אמונה באל אחד  -אללה  -כשלצידו אמונה בראש המלאכים ,אשר סרב לציית לציווי האלוהי
להשתחוות בפני אדם ובשל-כך הפך לשטן .דמותו של ראש המלאכים במיתוס היזידי היא הטווס
ומכאן נגזר גם שמו " -מלּכטאוס"  -המלך הטווס .חשוב לציין ,כי למרות שדמותו נתפסת על-ידי
המוסלמים כשטן – איּבליס – היזידים רואים בו את מקור הטוב והברכה בעולם.
דתם הייחודית אשר נתפסה כעבודת שטן ,הבידוד וההסתגרות התרבותית והדתית ,הובילו לרדיפות
מתמשכות של מוסלמים כנגד היזידים .כבר בימי האימפריה העות'מאנית ישנו תיעוד לרדיפות ,או
למסעות צבאיים ,שתכליתם כפיית התאסלמות על היזידים בהרי כורדיסטן .עם זאת ,לאחר כינון
המנדט הבריטי בעיראק בשנות ה 22-של המאה הקודמת ,זכו היזידים לחופש פולחן יחסי שנמשך
כחמישים שנה.
מצבם של היזידים החמיר לאחר כניסת האמריקנים לעיראק בשנת  .2223מחד ,היזידים לא הסתירו
מן הרגע הראשון את תמיכתם בכיבוש ובנוכחות האמריקנית בעיראק .מאידך ,הנוכחות האמריקנית
זירזה את כניסתו למדינה של ארגון אל-קאעידה אשר חרט על דגלו את המלחמה בכופרים .מבחינת
אל-קאעידה ,היזידים הם הגרועים שבכופרים משום שנוסף לאי-היותם מוסלמים ,הם גם עובדי שטן
לפי תפיסתם .ברוח זו פרסם הארגון כרוזים הקוראים להרוג יזידים כופרים ,ואף נטל אחריות על
פעולות הרג ספורדיות כנגד יזידים.

הוועד למאבק ברצח עם  -ארגון יהודי וכלל אנושי The Combat Genocide Association
| ע"ר  | 453564085כתובת :קיבוץ גלויות  823תל אביב | 66566

דוא"ל | info@combatgenocide.org :אתרhttps://www.combatgenocide.org/il :

"ההיפך של אהבה אינו שנאה ,כי אם אדישות .ההיפך של חיים אינו מוות כי אם אדישות לחיים
ולמוות .ההיפך של שלום אינו אלא אדישות לכיעור שבמלחמה וליופי שבשלום"( .אלי ויזל)

נספח ב'

מהו ארגון המדינה
האסלאמית
מי הם הרוצחים?
ארגון "המדינה האסלאמית" הינו ארגון ג'יהאד סוני רצחני
אשר הוקם לאחר פלישת ארה"ב לעיראק ונודע בעבר
כשלוחה העיראקית של אל-קאעידה .הארגון אחראי
לשורה ארוכה של פיגועים ומעשי טרור כנגד שיעים,
נוצרים וכוחות ביטחון עיראקיים ומערביים בעיקר בין
השנים  .2222-2212בשנת  2214התנתק הארגון מאל-קאעידה ,וביוני  2214הכריז ראש הארגון ,אבו-באחר אל-בגדאדי,
על הקמת "החליפות של כל המוסלמים בעולם" ,ומינה עצמו לעמוד בראשה .באותה עת שלט הארגון על כשליש
משטחה של סוריה (צפון-מזרח סוריה) ומחצית מעיראק (צפון עיראק) .אנשי הארגון התפרסמו בשל אכזריותם חסרת
המעצורים .הם הפיצו סרטונים רבים בהם הם נראים טובחים ללא הבחנה בבני-אדם רבים ומתעללים בגופותיהם.
"ארגון המדינה האסלאמית" רוצחים המוני סונים מתונים אשר נחשבים בעיניהם לכופרים ,וביניהם מנהיגים ואנשי
דת ,וכן שיעים ,אשורים ,בני עם הזארה ,נוצרים ,עלאווים וכורדים .לאחר כיבוש העיר מוסול דווח כי מאות אלפי
הנוצרים שחיו בעיר מזה  1,622שנים ברחו ממנה לאחר ש"ארגון המדינה האסלאמית"" דרשו מהם להתאסלם או
למות .מספר הקורבנות איננו ידוע אך ברור כי אנשי "המדינה האסלאמית" טבחו באלפי בני אדם מאז חודש יוני
האחרון .ליזידים לא ניתנת הברירה והם נרצחים מיד .אנשי "המדינה האסלאמית" מכנים את היזידים "עובדי השטן"
וקוראים להרוג אותם בכל מקום שיימצאו.
העולם הערבי הוכה בהלם
השתלטות "ארגון המדינה האסלאמית"" על חלקים נרחבים בעיראק הדהימה את העולם הערבי .מהלך זה של "ארגון
המדינה האסלאמית" הוגדר כ"אסון"; כ"צונאמי" מעורר דאגה ,ואף כ"סופם של הערבים" .לדוגמא ,בעל הטור
הלבנוני ,איאד אבו שקרא ,כתב ביומון אל-שרק אל-אוסט תחת הכותרת "סוף הערבים?!" :אני טוען שאנחנו קוברים
היום את הזהות הערבית בין שהדבר נעשה לאחר מותה ובין שקוברים אותה בעודה בחיים .זה מה שקורה בפועל
כאשר מוצול אחת מערי הערביות והאסלאם נופלת לנוכח התקפה מצד ארגון חמוש שאין לו כל קשר לערביות או
לאסלאם.

גלים של אימה:
אנשי "ארגון המדינה האסלאמית" טובחים בשבויים

נתיב הדמים של "ארגון המדינה האסלאמית" –
קריקטורה בעיתון סעודי
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נספח ג'
תחת כיבוש הג'יהאד
בשעה מוקדמת בבוקר ה 4-באוגוסט  2214פשטו כוחות "המדינה האסלאמית" על העיירה סינג'אר ועל כפרים
בסביבתה ,כאמור ,כדרכם בכל כיבושיהם עד כה ,אילצו באיומים אנשי "המדינה האסלאמית" את הנוצרים בני
המיעוטים להתאסלם ,בעוד שליזידים לא ניתנה האפשרות להתאסלם .השתלטות "המדינה האסלאמית" על סינג'אר
מעמידה בסכנה את העם היזידי שחי באזור זה ברובו ובו מצויים אתרי הקדושה שלו .לוחמי "המדינה האסלאמית"
אינם מגלים כל רחמים כלפיהם ונראה כי בכוונתם להכחיד את הדת העתיקה הזאת .מיד עם הכיבוש נרצחו לפחות
עשרות יזידים שהשתייכו לכוחות שניסו להגן על העיר .עם תחילת הקרבות נמלטו כ 222,222-יזידים בבהלה מן
העיירה ומהכפרים שסביבה ,מחציתם אל האזור הכורדי האוטונומי בצפון עיראק ,ומחציתם אל הר סינג'אר הסמוך.
יזידים רבים נמצאם כעת סביב קברו של שייח' עדי בן מוסאפר בלאלש שבמחוז שייח'אן ,כ 42-קילומטרים בלבד
מצפון-מזרח לעיר מוסול .תחילת תנועה של "המדינה האסלאמית" לכיוון האזור וקריסה פוטנציאלית של קווי ההגנה
של הפשמרגה באזור ,עלולים להוביל להשמדתה של הקהילה היזידית בעיראק.
המצור על הר סינג'אר
כ 122-אלף פליטים יזידים נמלטו לרכס סינג'אר הצחיח ,חשופים לשמש הקופחת ,בטמפרטורה של  42-45מעלות ,בלא
מים ,מזון או תרופות .מצבם של הפליטים חמור במיוחד שכן הרכס נצור מכל עבריו על-ידי לוחמי "המדינה
האסלאמית" ולא ניתן לספק להם סיוע הומניטרי בסיסי בדרך היבשה .דווח כי לוחמי "המדינה האסלאמית חודרים
לתוך הרכס ,רוצחים גברים יזידים וחוטפים נשים .ב 6-באוגוסט דווח כי נחטפו מאות נשים המשתייכות למיעוט
היזידי בעיראק .דובר המשרד לזכויות אדם בעיראק ,קאמיל עמין ,העריך כי הנשים – כולן מתחת לגיל  – 35מוחזקות
בבתי ספר ברחבי העיר מוסול .גורמי מודיעין אמריקאיים אישרו ידיעה זו .ב 16-לאוגוסט כבר דווח בעיתונות על
למעלה מ 3,222נשים שנחטפו.

נעים במעגלים :פליטים יאזידים בהרי סינג'אר
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מעורבות ארה"ב
ב 2-באוגוסט אישר נשיא ארצות הברית ברק אובמה לחיל האוויר האמריקאי לתקוף כוחות של המדינה האסלאמית
כדי להגן על פקידים ויועצים צבאיים אמריקאיים המוצבים בעיר אירביל שבצפון עיראק וכדי לשבור את המצור על
היזידים שנמלטו להרי סינג'אר .בנאום מיוחד לאומה הודיע אובמה כי מטוסים אמריקאיים כבר החלו להצניח מים
ומזון ליזידים "העומדים בפני ברירה נוראה בין ירידה מההר ,שפירושה טבח ,לבין הישארות על ההר ,שמשמעותה
מוות איטי מצמא ומרעב" .אובמה אמר כי ארצות הברית איננה יכולה להפנות את גבה לסכנת הטבח ההמוני העומדת
בפני היזידים ושביכולתה לפעול "בזהירות ובאחריות כדי למנוע רצח עם פוטנציאלי".
באותו היום החלה מתקפה של חיל האוויר האמריקאי באזור סינג'אר אשר באמצעותה הצליחו כוחות הביטחון
הכורדיים לפרוץ מסדרון הומניטרי לעבר רכס ההר ולהציל דרכו עד ה 16.1כ 12,222יזידים .חילות האוויר האמריקאי,
הבריטי והכורדי החלו מצניחים מים ,מזון ותרופות ליזידים הנצורים.
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נספח ד'
לעולם לא עוד?
בתום מלחמת העולם השנייה ועם התבהרות הפשע המחריד אותו ביצעו הנאצים בעם היהודי ,נתבע הציווי המוסרי
"לעולם לא עוד" ביחס למעשי הזוועות .אולם ציווי זה לא הוגשם הלכה למעשה ועמים רבים הושמדו בזדון
ובשיטתיות אל מול שתיקת העולם.
ב  1994פרץ רצח העם ברואנדה וכ 922,222-בני אדם נרצחו .מדינות העולם לא התערבו ולא שלחו סיוע לקורבנות.
האם יתכן כי ארה"ב וקהיליית האומות ינהגו כך שוב?
אנו קוראים לפעולה מידית של הקהילה הבינלאומית להצלת היזידים הנצורים בהר סינג'אר ,ולמניעת כיבוש
המובלעת היזידית באזור שיח'אן מצפון-מזרח לעיר מוסול.
בשלב הראשון יש למצוא את הדרך לאפשר את מעברם הבטוח של הנצורים בהר סינג'אר לאזור מוגן תוך אספקה של
מזון ,מים ולבוש.
בשלב השני יש לחצוץ בין לוחמי "המדינה האסלאמית" ובין שאר האוכלוסייה היזידית בגבולות האוטונומיה הכורדית
בצפון עיראק ולמנוע את הסכנה האורבת להם במקרה של כיבוש על-ידי כוחות "המדינה האסלאמית".
מעבר לכך יש לציין כי רדיפת היזידים הינה הקשה והברוטלית ביותר מהזוועות שעוללו עד כה אנשי "המדינה
האסלאמית" ,אולם קבוצות דתיות נוספות (שיעים ,הזארה ,נוצרים ,אשורים כורדים וכו') נרדפות גם הן ,ועל קהיליית
האומות לפעול להחלשת הארגון ופעולותיו הרצחניות.
לעם היהודי אחריות מיוחדת לגורלם של עמים אחרים העומדים בפני סכנת השמדה .אחריות זו מחייבת אותנו
למע שה .אנו קוראים לממשלת ישראל ולעומד בראשה מר בנימין נתניהו להעניק מקלט לפליטים יזידים ולהעניק סיוע
הומניטרי לעקורים ככל שניתן.
על מדינת ישראל להוות ראש חץ של העולם המערבי לעיצוב יחס מוסרי ומגן ביחס לעומדים בפני השמדה ,יהיו מי
שיהיו והיכן שיהיו .זוהי מחויבו תנו הבסיסית ביותר כבני העם היהודי אשר כנגדו נרקמה המזימה האפלה להשמדתו
בצורה המאורגנת והשיטתית שננקטה מעולם ,וכבני אנוש החרדים למציאותו המוסרית של עולמנו.

פעולת הוועד למאבק ברצח עם עד כה–


ניטור מידע והפצתו באתר הוועד למאבק ברצח עם.



קיום סדנאות חינוכיות בתנועות נוער ובתי ספר לעדכון בנושא.



שליחת מכתבים בקריאה לפעולה -


קריאה למדינת ישראל ,ע"י מכתב לראש הממשלה לשלוח סיוע הומניטרי של ישראל לפליטים
היזידים (מזון ,מלבוש ,בית חולים שדה) ,ולהעניק מקלט לכמות מוגבלת של יזידים בישראל .



קריאה לחמש המעצמות (ארה"ב ,סין  ,רוסיה ,בריטניה וצרפת) ולאיחוד האירופאי בהמצאות מכתב
לשגריריהם בישראל לפעול לאור נורמת האחריות להגן ( )Responsibility to Protectלהצלת היזידים
הנצורים בג'בל סינג'אר ולמניעת האפשרות שאנשי המדינה האסלאמית יכבשו את המובלעת היזידית
באזור שיח'אן מצפון-מזרח לעיר מוסול .



קריאה דומה לממשל האמריקאי ע"י השתתפות במכתב ארגונים לנשיא ארה"ב ,ברק אובמה.



קריאה למוסדות האו"ם ,ע"י מכתב למזכ"ל האום ,באן קי מון ,ליצירת פעולה משותפת של אומות
העולם להגנה על היזידים.



יצירת קשר עם ארגונים שונים שאיתם אנחנו עובדים לכתוב מכתבים דומים.



קיום שתי משמרות מחאה אל מול שגרירות ארה"ב
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קמפיין אינטרנטי תחת הסלוגן stop the #yazidigenocide



הקמת המטה הישראלי להצלת היזידים

מה אתם יכולים לעשות –


כתיבת מכתבים לראש הממשלה בדומה למכתב שלנו



שליחת מכתבי מייל ופוסטים על דפי הפייסבוק של שגרירי המעצמות בישראל הקוראים להתייחסות.



הפצת המידע שאנחנו מפרסמים



הצטרפות להפגנות עתידיות במקרה שיהיה צורך ונפרסם את קיומן
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