גובר מסע ההכפשות נגד ישראל באמצעי תקשורת בקנדה ובארץ שותקים
דו"ח גולדסטון מחוויר לעומת ביקורת חד צדדית שיוזמים נגד ישראל שלושה אמצעי תקשורת
בקנדה .לבד ממאמצים ראויים של קונסול ישראל בטורונטו ,ישראל מחרישה והקנדים נחשפים
למאמרי שטנה הגורמים נזק אדיר .זו קריאה לארגון אומ"ץ ואנשי ציבור ליזום פעולות לאיזון
המצב .תביעות משפטיות ותלונות שיוגשו לריגולטור הקנדי הם רק חלק מהמערכה
מאת שי רזיאלי ,טורונטו קנדה
העיתונים טורנטו סטאר וגלוב אנד מייל מצליפים בישראל מדי יום במאמרים חד צדדיים ובלתי
מאוזנים ללא תגובה נאותה ,או ללא תגובה כלל .רשת הטלווזיה  CTVמוקיעה את ישראל בידיעות חד
צדדיות פרו פלסטיניות שדו"ח גולדסטון יכול רק להחוויר לעומתן וחוץ מקונסול ישראל בטורונטו אמיר
גיסין שמנסה להדוף את הביקורת השקרית ,אך באמצעיו הדלים לא יכול לעמוד בפני המתקפה
המרושעת נגד ישראל ,שום גוף ציבורי בארץ ,גם לא ממשלת ישראל ,לא נזעקים לתקן את המצב
ולהציג בפני הקנדים את עמדת ישראל מול הביקורת הקוטלת והמכפישה ,הגורמת נזק אדיר לישראל
ומאשימה את חיילי צה"ל וממשלות ישראל בביצוע "פשעי מלחמה"" ,כוונות להשמדת עם" ו"ניהול
מדיניות "אפרטהייד" נגד הפלסטינים.
הנה דוגמא לעיוות התקשורתי החוזר ונשנה בעיתון טורונטו סטאר .בעת שכל עיתוני קנדה התעלמו
מביקורו באוטווה בירת קנדה בסוף ספטמבר של פעיל האו"ם הקיצוני לזכויות האדם ,היהודי אוהד
החמאס ריצ'ארד פאלק ,פרופסור לחוק בינלאומי מאוניברסיטת פרינסטון בארה"ב שמונה בעבר
לנציג וועדת זכויות האדם של האו"ם ברשות הפלסטינית ,נתן העיתון טורונטו סטאר במה נרחבת
לתאוריות הקונספירציה של פאלק נגד ישראל במאמר שהוכתר בכותרת "ישראל ממשיכה לירות
בשליח" )טורונטו סטאר  ( http://www.thestar.com/comment/article/701318) 27.9העוסק בין
השאר בדו"ח השופט גולדסטון .כותב המאמר ,הקולמוניסט הקנדי של העיתון  -הארון סידקי ,הידוע
בדיעותיו האנטי ישראליות ,המבטא את דיעותיו הקיצוניות נגד ישראל מדי כמה ימים מעל דפי
הטורונטו סטאר ,כתב בין הייתר על פאלק" :בדצמבר האחרון גורש פאלק מישראל לאחר שמתח
ביקורת על מדיניות המצור הכלכלי הממושך )של ישראל – ש"ר( על עזה המהווה עונש קולקטיבי
המכוון נגד תושבי עזה אותו מבצעת ישראל כפשעים נגד האנושות" .סידקי שב והאדיר את פעילותו
של פאלק .הטורונטו סטאר בחר כמו תמיד להטיל את ההאשמות הזדוניות האלה נגד ישראל
באמצעות פרסום מאמרו של סידקי במדור "דיעות" ,זאת כדי שלא יאלץ להציג במאמר האנטי ישראלי
המובהק תגובה ישראלית והסתפק בפרסום כמה טוקבאקים במהדורת האינטרנט של העיתון,
שנכתבו על ידי אוהדי ישראל המנסים להוקיע את החד צדדיות של העיתון ורבים מכותביו ,אך אין
בטוקבאקים משום תגובה ראויה לדברי הלעז במאמר גופו ,שכן ידוע כי מי שקורא את הטוקבקים הם
הטוקבקיסטים בעצמם ולא הקורא הממוצע.
כמעט מדי יום חוזרים שלושת גופי התקשורת האלה על משנתם – פרסום דברי הסתה נגד חיילי
צה"ל וישראל באופן שיטתי .הגלוב אנד מייל מחרה ומחזיק אחרי הטורנטו סטאר ומפרסם
בסרקסטיות כתבות ארסיות העסוקות במצב במזרח התיכון ,כאשר קולה של ישראל כמעט בלתי
נשמע .רשת חדשות הטלוויזיה ה CTV-הקנדית ,עונה כהד אחרי שני העיתונים הללו ומשבצת
במהדורת החדשות שלה בדיווחים לא מאוזנים מישראל ,גבול עזה והרשות הפלסטינית ,ראיונות עם
אישים פלסטינים ,כמו הד"ר מוסטפה ברגותי מרמאללה ,חבר הפרלמנט של הרשות הפלסטינית
ששב ותוקף את ישראל בפריימטיים בקנדה ,תוך הצגת מצגי שווא מסולפים כשברקע מוקרנים צילומי
ארכיון ישנים ממבצע "עופרת יצוקה" ,עם פצועים בהם ילדים המובאים באמבולנסים פלסטיניים.
לעיתים קרובות נותרים הראיונות החד צדדים האלה ללא תגובה ישראלית והשאלות הבאנליות של
מנחי הטלוויזיה המנסות "להוות איזון" להתקפות המרואיין על ישראל מגוכחות ואינן מהוות שום גורם
ממתן .מעטים הפעמים בהם הועלה לשדור מנגד דובר מטעם הצד הישראלי .רק פעמים בודדות
רואיין מייד אחר כך קונסול ישראל בטורונטו אמיר גיסין המצטיין מאד בפעולות הסברה ועושה רבות
בלי שום קשר לאותם שלושת אמצעי תקשורת למען האדרת שמה של ישראל בקנדה.

בקנדה ,מדינת חוק דמוקרטית למופת ,בה נשמר החוק בקפדנות תוך הקפדה על שוויון התושבים
מול פני החוק ,מדינה שחקקה חוקים חדשניים נגד גזענות ,קיים חופש דבור וחופש עתונות רחב
ביותר ,אולי חופש הביטוי הנרחב ביותר בעולם .העיתונים מנצלים זאת היטב ועוסקים בכל דבר ועניין
המתרחש בעולם כולו מזוויות ראייה שונות .בשנים האחרונות הפכו ישראל והעימות עם הפלסטינים
להיות הנושא המדובר ביותר שמעסיק את אמצעי התקשורת כאן ,אחרי המשבר הכלכלי והנסיונות
הנשנים של המפלגה הליברלית להפיל את ממשלת המיעוט של הקונסרווטיבים .רוב אמצעי
התקשורת בקנדה מדווחים על הנעשה בישראל תוך הקפדה על איזון מתאים .לא כך נוהגים כאמור
שלושת גופי התקשורת שהוזכרו בתחילת המאמר  -טורונטו סטאר ,גלוב אנד מייל ורשת CTV
בבעלות משותפת של העיתון גלוב אנד מייל ,והביקורת נגד ישראל גואה בעטיים ומחלחלת בדעת
הקהל כאן.
קנדה היא ידידה אמיתית של ישראל .ראש ממשלת קנדה סטפן הארפר )המפלגה הקונסרווטיבית(
הוא ידיד ישראל וכך גם כל חברי ממשלתו .הארפר לא רק הצהיר כמה פעמים כי קנדה תתמוך
ותומכת בישראל "ללא כל תנאים מוקדמים" ,אלא גם הוכיח לא אחת את ידידותו ואת תמיכת קנדה
בישראל .משלחת קנדה לעצרת האו"מ האחרונה בראשותו של רוה"מ הארפר ,הייתה המשלחת
הראשונה שחבריה קמו ועזבו את אולם המליאה כאשר נשיא איראן החל בנאום השטנה שלו נגד
העם היהודי וישראל לפני כשבועיים .רוה"מ הארפר תקף את איראן ונשיאה וגינה בחריפות את
הכחשת השואה ,כמה פעמים בימים שקדמו לכינוס עצרת האו"מ בניו יורק .ממשלת קנדה הייתה
המדינה הראשונה שהודיעה כי לא תשתתף בוועידת דרבן השניה שהתקיימה השנה בסנט מוריץ
בשוויץ ,בגלל המגמה הברורה לגנות בוועידה ולהשמיץ את ישראל ובכך סימנה לעוד מדינות במערב
להחרים את הוועידה.
ממשלת קנדה )בחקיקה( קבעה כי ארגון החיזבאללה וארגון החמאס הם ארגוני טירור .רוה"מ
הארפר גינה מעל כל במה את פעולות הטרור ששני הארגונים מבצעים נגד ישראל .השר לעינייני
הגירה וקהילות בקנדה ג'ייסון קני הורה בתחילת  2009לבטל את ההקצבה הכספית הפדרלית
לקונגרס הערבי הקנדי ,בגלל שהעומד בראש הארגון הביע תמיכה פומבית בארגון החמאס בעת
מבצע "עופרת יצוקה" .אין כל ספק שקנדה עומדת ותעמוד לימין ישראל בכל ויכוח ,דיון או הצבעה
באו"ם ותיקח חלק פעיל ופרו ישראלי בכל יוזמה דיפלומטית בינלאומית .רוב אזרחי קנדה אוהדים
את מדינת ישראל .אפשר לומר כי אחוז התומכים בישראל מקרב הקנדים דומה מאד לאחוז הגבוה
של התומכים בישראל בקרב אזרחי ארה"ב .ההתקפות בתקשורת הקנדית על ישראל עלולות לגרום
לפגיעה אנושה בדעת הקהל האוהדת בקנדה ונזק בלתי הפיך לישראל.
התקשורת הקנדית חופש הדבור והריגולציה
בקנדה ,הנחשבת לאחת מהמדינות המתקדמות בעולם ברמת איכות החיים גבוהה לתושביה ,קיים
כאמור חופש דיבור מוחלט .למעט מה שמכונה "הוצאת דיבה" על פי חוק לשון הרע הקנדי ,מותר לכל
אדם לבטא את רגשותיו ואמנותיו בכל דרך שהוא רואה לנכון ,כל עוד וזה לא מנוגד לחוק שכמעט אינו
מגביל .זה כולל כמובן את אמצעי התקשורת .העיתונים בקנדה עוסקים בכל הנושאים שאפשר
להעלות על הדעת והרבה בתחומים בינלאומיים .מי שעוקב אחרי מה שכותבים העתונים בקנדה יוכל
למצוא שם ידיעות ,כתבות ומאמרים כמעט על כל מקום בעולם שיש בו התרחשות כלשהי ואפילו אם
מדובר בהתרחשות מקומית שבדרך כלל אינה מעניינת כלי תקשורת במדינות אחרות .זאת מן הסיבה
כי בקנדה חיים מהגרים לשעבר מכ 200 -מדינות ,המהווים כיום כמעט מחצית מתושביה של קנדה.
 57אחוזים מתושבי טורונטו רבתי לא נולדו בקנדה ומרביתם לא נולדו באחת ממדינות אירופה.
יש בקנדה מה שמכונה " - " Hate Lowsחוקים נגד שנאה וגזענות .מי שהורשע בעבירות על חוקים
אלו צפוי לעונשים חמורים ביותר .עד כדי כך מקפידים בקנדה  -ארץ קולטת מהגרים ,לשמור על רב
תרבותיות ושיתוף קהילתיים ולהגן מפני גזענות והפליה עדתית ,שקיימת וועדה ציבורית המפקחת
בהקפדה יתרה על ביצוע חוקים אלו .לא תמצאו מקום עבודה ,ציבורי או פרטי ,שמעסיק רק ילידי
קנדה ,לבנים על פי צבע עורם .על פי חוקי התעסוקה הפדרליים ,חובה על כל מעסיק להוכיח כי יש
בין עובדיו מגוון עובדים שוויוני המייצג במוצאם את בני רוב הקהילות בקנדה והוועדה הציבורית

בעלת סמכויות בלתי מוגבלות לדאוג לכך שחוקים אלה ישמרו בהקפדה ,עד כדי הוצאת צו סגירה
במעמד צד אחד נגד מעסיקים שאינם מצייתים לחוק הזה.
העיתונים בקנדה מנצלים כאמור היטב את חופש העיתונות הנרחב .רוב העיתונים בקנדה שומרים
בקפדנות על האתיקה לפיה יש לפנות לקבלת תגובות של הצד שנגדו הובעה בכתבה ביקורת כלשהי.
כדי להתגבר על הצורך בהבאת תגובות מאוזנות ,יש עיתונים שהפכו את מספר מאמרי "הבעת
הדיעה" שלהם למאמרים יומיומיים המככבים בטורי העיתון.לאותם מאמרי הבעת דיעה אין צורך על
פי החוק להביא תגובות מאזנות וקשה שלא להבחין במגמתיות האנטי ישראלית הניכרת במיוחד
במאמרי הבעת הדיעה של שני העיתונים – טורונטו סטאר וגלוב אנד מייל שמסתתרים מאחורי טענה
שהמאמר פורסם כביכול כהבעת דעה אינדיבידואלית .זה לא יהיה חטא להשוות את את התעמולה
שהם מנהלים נגד ישראל ובאמצעותה נגד היהודים לתעמולה הפשיסטית של גבלס לפני ובמהלך
מלחמת העולם השניה בגרמניה הנאצית.
התעמולה המסוכנת הזאת מתנהלת באין מפריע כאן בקנדה כבר חודשים רבים .אם נדמה שהשיא
היה בעיצומה של מבצע "עופרת יצוקה" בתחילת  ,2009טעות היא לחשוב כך .מאז רק התגברו
פרסומי השטנה הנמשכים בייתר שאת בכל יום ובעיקר בעיתוני סוף השבוע .דרך "שבוע האפרטהייד"
נגד ישראל ,יוזמה אנטי ישראלית שהחלה באמצע השנה ועדיין נמשכת ,ועד הטפות והסתות בלתי
פוסקות להטלת חרם אקדמי על ישראל ,בצד היוזמה שמנהלים מספר אגודים אנטי ישראלים שבאים
לידי ביטוי במאמרי "הבעות הדיעה" באותם עיתונים ,הקוראים להטיל חרם על מוצרים מיובאים
מישראל בהם הייטק ,דברי מזון ,יין וסרטי קולנוע.
הקמת גוף ציבורי קנדי – ישראלי במטרה לעצור את התעמולה הארסית נגד ישראל
כפי שהעתונים האלה מנצלים את חוק חופש הדבור הנרחב בקנדה ,אני )ש"ר( מציע להקים לאלתר
גוף ציבורי קנדי – ישראלי ,שיפעל בקנדה תוך ניצול אותם חוקים נגד שנאה מתקדמים ובהם החוק
נגד אנטישמיות ,האוסרים לטפול שקרים גזעניים או חוקי לשון הרע אחרים ,במטרה אחת ,לעצור את
התעמולה הארסית נגד ישראל .מערכה זאת חייבת להתנהל בשלושה מישורים; במישור התקשורתי,
המשפטי וההסברתי וגם בקרב הקהילות הרב תרבותיות בקנדה .הקמת גוף ציבורי כזה והפעלתו
מצריכה משאבים כספיים .נראה כי אף בעידן הכלכלי הבעייתי ,תהיה זאת ממשלת ישראל שחייבת
למצוא את הדרך לתקצב גוף חיוני כזה .אחרי שיוקם כחוק בקנדה יוכל הגוף הציבורי ,שיתנהל
כארגון ציבורי קנדי ללא מטרות רווח ,לפנות לארגונים יהודיים ,לאישים ולפילנטרופים יהודים בקנדה,
בקריאה לסייע במאמץ הכספי ואף להתגייס להוות פורום שחבריו יתבטאו נגד המלעיזים ובעד
האדרת שמה של ישראל ומוצריה המיוצאים לקנדה.
תחנת רדיו
לרשות רוב הקהילות הגדולות בקנדה ובמיוחד בפרובינס של אונטריו ,יש תחנת רדיו המשדרת
בשפת הקהילה ובאנגלית ,לרבות חדשות מקומיות ,חדשות מארץ המוצא של הקהילה ,חדשות
בינלאומיות ,תרבות ,בידור ,בריאות ,חינוך ומוסיקה .יש קהילות גדולות במיוחד שלרשותן תחנת
טלוויזיה המשדרת תכנים שונים ,סרטים בשפת הקהילה שהופקו בארץ מוצאם ,סרטים מקומיים על
הקהילה ופולקלור .הקהילה היחידה שאין לה תחנת טלוויזיה או תחנת רדיו היא הקהילה היהודית
והישראלית בקנדה בכלל ובטורונטו בפרט .בטורונטו רבתי מתגוררים כיום כ 300 -אלף יהודים ועוד
כ 75-אלף ישראלים לשעבר ,בהם  40אלף דוברי עברית .יש בטורונטו תחנת רדיו ) 100.7אפ.אמ(
אתנית שמקדישה שעה אחת בלבד בכל יום באמצע השבוע לשידורים לקהילה היהודית ,מעבר לכך
תחנה בבעלות אונברסיטת יורק בטורונטו משדרת שעתיים בשבוע בשפה העברית כל יום ראשון לפני
הצהריים .אין ספק כי דרושה הקמת תחנת רדיו שתשדר בשפה האנגלית ומעט בעברית לטורנטו
ואונטריו ותהווה קשר עם הקהילה .מבדיקות שערכתי עולה כי יוזמה להקים תחנת רדיו כאמור
עשויה להיות מוצדקת כלכלית בתום שנה וחצי מהיווסדה .אין ספק שתחנת שידור כזאת שתשדר
ברשתות האפ.אמ והאיי.אם ,תתרום להגברת ההסברה היהודית והישראלית ,לא רק בשרות
לקהילה .גוף תקשורתי שעוסק באקטואליה ,משדר ראיונות עם אישים בחדשות ,עם עיתונאים

ופובלציסטים ,מותח ביקורת על הנעשה ופונה לקבלת תגובות גם מעיתונים ותחנות טלוויזיה אחרות
 משפיע והופך לגורם מאזן.יש לציין כי בטורונטו יוצא לאור שבועון סופשבוע חינמי דו לשוני ,עברית אנגלית )"שלום טורונטו"(
המפרסם כתבות על ישראל ומעט חדשות מקומיות ,אך אינו עוסק כמעט בתכנים שפורטו לעיל.
מחלקה משפטית והסברה
הגוף הציבורי שיוקם ירכז מספר אנשי מקצוע ,אנשי הסברה ומשרד עורכי דין ,שיעקבו מדי יום אחרי
הפרסומים הקשורים בישראל ובקהילה היהודית .אנשיו ינסחו תגובות נגד ,ידאגו לפרסמם ויגישו
תלונות ואף תביעות משפטיות נגד המלעיזים לרגולטור הפדארלי של התקשורת האלקטרונית
והכתובה ,בכל מקרה חמור של הסתה או הפרת החוק כפי שמתבצעת כיום ברגל גסה .מוסד
הרגולטור הפדארלי בקנדה מטפל בכל תלונה נגד כלי תקשורת באופן מאד מקצועי ויש לו סמכויות
נרחבות.
לסיכום :קנדה ידידת אמת של ישראל .לפי הסקרים האחרונים ממשלת המיעוט בראשותו של סטפן
הארפר מובילה בקרב  33מיליון תושבי קנדה והאחוז המתאים של בעלי זכות הבחירה .על פי
הסקרים ,אם היו נערכים היום הבחירות ,ממשלת הקונסרווטיבים הפדרלית באוטאווה הייתה הופכת
לממשלת רוב .גם אם לא נאזין לסקרים ,אין ספק שקנדה יכולה לקחת חלק פעיל בתהליך השלום
במזרח התיכון ובמקביל תמשיך לתמוך דיפלומטית בישראל ואף יותר מכך .כדי שדברים אלה יקרו,
יש לתחזק ,לחזק ולשמר את היחסים עם קנדה ותושביה וזה כולל מאבק בלתי מתפשר במלעיזים
שמכלים כיום כל חלקה טובה בדעת הקהל האוהדת את ישראל בקנדה.
)הכותב ,שי רזיאלי ,עיתונאי מישראל ,ברדיו ובעיתונות הכתובה ,המתגורר כיום בטורונטו קנדה(

