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"מהפכת הסכינים" :ההסתה ברשתות החברתיות נגד יהודים
בישראל
אוקטובר 5102
התסיסה העממית בקרב ערביי ישראל ופיגועי הדקירה בתקופה האחרונה מוזנים באופן משמעותי
באמצעות הרשתות החברתיות .פעילים בשטח מעלים סרטונים ,תמונות ,חולקים רשמים
ומביעים זעם רב על הפרובוקציות שלטענתם ,מחוללת ישראל במתחם הר הבית .פעילים
המשתייכים לתנועת חמאס ולפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בישראל בולטים בניסיון ללבות
את השיח נגד ישראל.
לפני ימים אחדים ,העלה משתמש מעזה ,תומך חמאס ,סרטון לרשתות החברתיות המדמה משחק
ווידאו שתואר כמתנה עבור תושביה הערביים של ירושלים והגדה המערבית .במשחק מגלם
השחקן דמות של מחבל אוחז בסכין הנדרש לרוץ ברחובות ישראל ולאתר עוברי אורח יהודיים
במטרה לדקור אותם 1.הסרטון כולל צילומי מסך מהמשחק  )GTA( Grand Theft Autoונראה
כי הינו אלים במיוחד ואף זכה להתייחסות תקשורתית ברחבי העולם לגבי ההשפעה שלו על בני
נוער.
ההערכה כי הסרטון אשר הועלה כולל צילומים מהמשחק עצמו ,ככל הנראה מהגרסה המקורית,
יחד עם עריכה ויזואלית והוספת תמונות של דגל פלסטין ומסגד אל אקצה .ברקע המשחק הושמע
וקאוִ ם) המבוצע על-ידי להקה פלסטינית בשם "אל-ופאא'" (.)Al-Wafa
השיר "צא והילחם" (קֻ ם ַ
השיר  -אשר הופץ לראשונה ברשת במהלך מבצע "צוק איתן"  -כולל קריאות "להעלות באש את
הגדה ,לא לוותר ולנקום בשם האסלאם".

https://www.facebook.com/ahmad.matar.336/videos/891577777597624/
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צילום מסך של הסרט שפורסם בפייסבוק עם קריאה לפעולה

ניתן למצוא תיעוד אודות גרסה של המשחק  ,GTA Gazaגרסה אשר נבנתה והותאמה במיוחד כך
שהעולם במשחק דומה למציאות בעזה ,בין אם מבנה העיר או הוספה של כוחות צה"ל כמטרה.
2
על-פי פרסומים ,משחקים אלו נמכרים בשווקים במקומות שונים לרבות בירושלים.

תמונות של המשחק עבור מחשב וקונסולת PS2

http://www.bennisblog.de/?p=1644
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צילום מסך של המשחק מסרט שהעולה ליו-טיוב בזמן מבצע "צוק איתן"

ארגוני טרור עושים שימוש במשחקי מחשב כחלק מלוחמה פסיכולוגית ,העלאת מורל ומוטיבציה.
במהלך שנת  ,5102המדינה האסלמית העלתה סרטון אודות משחק בשם " The Sound of
 ,"Swordsמשחק המבוסס  GTAכאשר בוצעה התאמה בעולם המשחק ,כך שהאוטר של השחקן
הוא לוחם ג'האד הנלחם בכוחות אמריקאים.
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כרזה של המשחק " "The Sound of Swordsמטעם המדינה האיסלאמית

ברשתות החברתיות ניתן למצוא מדריכים להרכבת בקבוקי מולוטוב ,דרכים להגברת אפקט
הדקירה ,למשל על-ידי טבילת להב הסכין בנוזלים רעילים וכדומה .כך לדוגמה ,הקימה קבוצת

http://www.ict.org.il/Article/1318/ICT-Cyber-Desk-Review-Report-10
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צעירים ערביים במזרח ירושלים דף בפייסבוק בשם "פלוגת מולטוב" ובו הסבר לגבי הרכבת
בקבוקי תבערה ותיעוד השלכתם.

4

עיקר השיח מתאפיין בתיאוריות קונספירציה לכונן בית מקדש שלישי במתחם הר הבית וכוונה
להרוס את מסגד אל-אקצא .צעירים בין הגילאים  52-01מהווים חלק מרכזי בשיח זה.
להלן מספר דוגמאות של פוסטים שפורסמו בעמוד הפייסבוק של "משרד התקשורת של פרויקט
בית לאהיה" ,שלוחה של גדודי עז א-דין אל-קסאם ,הזרוע הצבאית של חמאס:

באנר שפרסמה לשכת התקשורת של תנועת חמאס תחת הכותר" :דקור" .בתמונה התקינו מצלמת
 GoProעל מסור חשמלי  -פורסם ב 21-באוקטובר 1122
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https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84
%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%81
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באנר שפרסמה לשכת התקשורת של תנועת חמאס תחת הכותר" :הסכינים שלנו אינן שבעות
מצווארי האויב הציוני" #האינתיפאדה ממשיכה  -פורסם ב 21-באוקטובר 1122
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באנר שפרסמה לשכת התקשורת של תנועת חמאס תחת הכותר" :האבק בכל מה שמשגת ידך"
הכולל שימוש בכלי נשק ,רקטות ומרגמות ,כתיבה ועיתונות ,תרומת כסף ,העלאת מודעות
והסברה על הסוגיה הפלסטינית ,מניעת קשר עם האויב [ישראל] ברשתות חברתיות ,תפילות
ותחנונים ותיעוד בווידאו וסטילס  -פורסם ב 22-באוקטובר 1122
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תכתובת שפרסמה לשכת התקשורת של תנועת חמאס ובה הצעה לדקור יהודים גם במזרקים
המכילים מי אש או רעל  -פורסמה ב 8-באוקטובר 1122
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פנייה של לשכת התקשורת של תנועת חמאס לאנשי הגדה המערבית בהצעה להרכיב מטעני
צינור באמצעים פשוטים  -פורסמה ב 8-באוקטובר 1122
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