מרכז המידע למודיעין ולטרור
על שם אלוף מאיר עמית
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בגרמניה נאסרה תחילה הפצת הסרט
האנטי-ישראלי "עמק הזאבים-פלסטין",
שהקרנת הבכורה שלו נועדה ל 27-בינואר,
יום הזיכרון הבינלאומי לזכר השואה .לאחר
ערעור מצד החברה התורכית המפיצה את
הסרט אושרה הקרנתו אולם מגיל 18
ומעלה בלבד .מדינות אירופאיות נוספות
שוקלות לאסור הקרנת הסרט.
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 .1וועדה ציבורית בגרמניה האחראית על דירוג הרשאות הצפייה של סרטים ) German Movie
 ,(Control Associationאסרה על הקרנתו של הסרט התורכי האנטי-ישראלי המבוסס על
אירועי ה"מרמרה" "עמק הזאבים – פלסטין" .1סרט זה ,שהופק בתורכיה ,הופץ גם לגרמניה
והקרנת הבכורה שלו נועדה להתקיים ב 27-בינואר ,יום הזיכרון הבינלאומי לזיכרון השואה.
איסור הוועדה ניתן ככל הנראה בשל תכניו של הסרט ולא בשל עיתוי הקרנת הבכורה
שלו.
 .2יצוין כי על תכני הסרט והבחירה של מועד הקרנת הבכורה שלו בגרמניה נמתחה ביקורת
חריפה מצד גורמים רבים בגרמניה כולל פוליטיקאים ממפלגות שונות.
 .3חברת פארא פילם התורכית ,המפיצה את הסרט בגרמניה ,ערערה על ההחלטה
והחליטה להיאבק נגדה .לדברי החברה החלטת הוועדה הגרמנית הינה "שערורייה" שכן
בגרמניה לא חלים חוקי צנזורה על סרטים ועל כן הינה נוגדת את כללי הדמוקרטיה וחופש
הביטוי ו"רומסת את המצפון" .עוד הוסיפו בחברה כי הסרט מבחינתם הוא "התייצבות לצד
אנשים חפים מפשע )דהיינו הפלסטינים( כדי להיאבק במדיניות הציונית פאשיסטית"
) 25 ,www.islamigundem.comבינואר  .(2011בתקשורת הגרמנית דווח כי בסופו של דבר
אישרה הוועדה הציבורית הגרמנית את הקרנת הסרט בגרמניה אולם מגיל  18ומעלה
)אתר שפיגל 27 ,בינואר .(2011
 .4בגרמניה מתגוררים כיום כשלושה מיליון תורכים ,רובם הגיעו לגרמניה בשנות השישים של
המאה הקודמת בחיפוש אחר עבודה .התורכים בגרמניה ,שהינם דור שני ושלישי למהגרי
העבודה ,מהווים כיום המיעוט האתני הגדול ודומיננטי במדינה .בערים רבות בגרמניה שכונות
שלמות שבהן רוב תורכי ורחובות בהם השילוט הוא בשפה התורכית .אוכלוסייה זו מהווה
מקור חשוב לגיוס תרומות עבור ארגונים אסלאמיים קיצוניים הפועלים בתורכיה וקהל
יעד חשוב להסתה אנטי-ישראלית.
 .5תחת הכותרת "אירופה חוששת מעמק הזאבים" דיווח אתר אינטרנט תורכי כי בעקבות
גרמניה שוקלות מדינות אירופאיות נוספות לאסור הקרנת הסרט .האתר מוסר כי
ההקרנה נאסרה בשוויץ וכי גורמים יהודים באוסטריה תבעו לאסור שם את הקרנת הסרט .כמו
כן דיווח האתר כי בהולנד ,צרפת ואנגליה הצפייה בסרט תוגבל מגיל  16ומעלה
) 27 ,haksozhaber.net/newsבינואר .(2011
 .6מדובר בביטוי נוסף לניסיון לחשוף אוכלוסייה מוסלמית המתגוררת במדינות שונות באירופה
להסתה אסלאמית קיצונית בעלת אופי אנטי-ישראלי )ולעיתים אנטישמי( ואנטי-מערבי.
ארגונים כמו חמאס ,חזבאללה ו IHH-מודעים לפוטנציאל הרב הטמון באוכלוסייה זו והם
מקדישים מאמץ רב לחשיפתה לאידיאולוגיה שלהם )בין השאר באמצעות ערוצי טלוויזיה
לווייניים ,אינטרנט וסרטים המופקים בתורכיה ובמדינות המזרח התיכון(.
 1פירוט ראו בלקט המידע" :ב 28-בינואר עומד לעלות לאקרנים סרט תורכי אנטי-ישראלי בשם "עמק הזאבים –פלסטין"
המציג את אירועי ה"מרמרה" כמתקפת חיסול מכוונת של צה"ל נגד חפים מפשע; ומתאר מסע נקם של סוכן תורכי עז
נפש .גרמניה הביעה מחאה על הקרנתו בשטחה ועל עיתוי הקרנת הבכורה )יום הזיכרון הבינלאומי לשואה( 24) .בינואר
(2011

