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الصحفية فريدة جابر – برانسي لصحيفة "يسرائيل هيوم":
ّ

لدي قوة هائلة للتأثير
ّ
عبر عملي االعالمي  ..أمضي وراء
طموحي في بناء مجتمع جيد،
يحترم به الناس بعضهم البعض
ويتفاهمون فيما بينهم فهذه
مهمة ليست مستحيلة

"

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم"  ،مقابلة صحف ّية مطو ّلة مع احملررة الرئيسية ملجموعة بانوراما
فريدة جابر – برانسي  ،تطرقت من خاللها الى مجموعة واسعة من القضايا .وكتبت صحيفة "
يسرائيل هيوم " عن احملررة الرئيسية ملجموعة بانوراما  ":فريدة جابر-برانسي  -واحدة من أبرز
الصحافيني في الوسط العربي .متلك قوة هائلة للتأثير وهي معروفة بكونها امرأة مهن ّية ومثيرة
لالهتمام ُ ،تق ّدم خدمة ترويج ممتازة للوسط العربي"
وأك��دت فريدة جابر – برانسي في سياق املقابلة التي نشرت في امللحق
السياسي للصحيفة  ،بالنسختني الورقيّة وااللكترونيّة – أكدت على ان
اكثر االمور التي تؤملها اليوم هو استشراء اجلرمية في البلدات العربية،
وان اكثر املناظر التي تؤثر في نفسها – منظر االمهات في املظاهرات،
اللواتي يبكني بحرقة وم��رارة رحيل اغلى ما ميلكن  ،مطالبات بتحقيق
العدل على االرض .
ومضت قائلة ":أصبحت أخلد للنوم على وق��ع جرمية وأستيقظ على
اخ��رى .أك��اد ال أص��دق ب��أن رسائل الواتساب ح��ول جرائم القتل  -التي
تصلني بحكم عملي  -ال تنتهي ."..
ور ّدا على س��ؤال طرحته مراسلة "يسرائيل ه�ي��وم"  ،قالت الصحفية
فريدة جابر – برانسي  ":أن��ا فخورة باألطباء العرب في
املستشفيات واحملاضرين العرب في اجلامعات واملمثلني
ال�ع��رب ف��ي ش��رك��ات التكنولوجيا املتطورة "ال�ه��اي ت��ك" ،
وف��ي النظام املصرفي .ان��ا فخورة بشخص مثل د .سامر
حاج يحيى من الطيبة  ،الذي مت اختياره ملنصب رئيس بنك
لئومي .لقد صنع التاريخ كأول رئيس عربي لبنك في دولة
إسرائيل ".
وردا على سؤال اخر  ،قالت جابر – برانسي  ":كانت هناك
انتقادات شديدة من الناخبني للطريقة التي يتص ّرف بها
أعضاء الكنيست العرب  ،لكنني فخورة بالناخبني العرب
الذين اخ�ت��اروا اخل��روج والتصويت ،على الرغم من خيبة
األمل العميقة التي شعروا بها من أعضاء الكنيست العرب.
كان عدم ثقتهم مبمثليهم عمي ًقا لدرجة أنهم كانوا على شفا
التخلي عن حقهم الدميقراطي في التصويت".
وح��ول س��ؤال الصحيفة  :هل ن��راك في السياسة الحقا؟ -
اجابت فريدة  " :كانت هناك عروضات وال زالت  ،أعترف
لدي قوة هائلة للتأثير على قطاع
بذلك  .لكن عبر اإلعالم ّ ،
بأكمله  ،واآلن أشعر أن هذا هو املكان املناسب لي".
فيما يلي ننشر ترجمة حرفيّة للمقابلة الكاملة التي أجرتها
الصحفيّة دانيئيل روط – افنيري  ،مع الصحفيّة فريدة جابر – برانسي .
على الكرسي في االستوديو التلفزيوني في مدينة الطيبة  ،حيث جلست

الصحفية فريدة جابر -برانسي (الج��راء هذه املقابلة)  ،وهي امل��رأة الرائدة في
املجال االعالمي في الوسط العربي في اسرائيل  ،جلس في االشهر االخيرة  ،عدد
من رج��االت السياسة  -ليسوا من الوسط العربي .وزراء من الليكود  ،وثالثة
رؤساء أركان اجليش سابقا من " كحول لفان " هم فقط جزء من الشخصيات
التي توافدت على االستوديو  ،الواحد تلو اآلخر ،للقتال على الصوت العربي في
انتخابات  2019موعد ب.
تقول فريدة جابر  -برانسي  ،رئيس حترير مجموعة بانوراما لإلعالم " :شعرت
بالفخر عندما رأيت املعركة على الصوت العربي  ،كان هذا مبثابة معركة حقيقيّة ،
وقد شعر اجلمهور العربي برمته بذلك  ،طوال احلملة االنتخابية".
الساسة اإلسرائيليني قد أدركوا
ومضت جابر – برانسي قائلة  ":احلقيقة بأن ّ

دميقراطي  ،من املهم أن تكون عدة أحزاب فاعلة  ،ليقوم كل منها بعمل
في نظام
ّ
أكبر قدر ممكن من أجل املواطنني  ،وأعتقد بأن املنافسة بني برامج األحزاب  ،على
قلب الناخب  ،من شأنها ان حُت ّسن الوضع في الوسط العربي" .
وتابعت جابر – برانسي " :كان بيني غانتس أول من حضر من اجل اجراء مقابلة
مع وسيلة اعالم باللغة العربية  ،وذلك بغية التوجه للجمهور العربي .وقال ً
أيضا
إنه ال يستبعد وجود شراكة مع القائمة املشتركة  ،وقرار بيني غانتس باالستثمار
في الصوت العربي انعكس علينا مبزيد من التوجهات .فبعد غانتس  ،تلقينا موجة
من التوجهات من السياسيني من جميع أنحاء الطيف السياسي واحترمت كل
توجه  :أوفير أكونيس  ،بوجي يعلون  ،غابي أشكنازي  ،جيال جمليئيل  ،نيتسان
هوروفيتس و مت��ار زان��دب��رج .أيليت شاكيد باملناسبة  ،حضرت
الجراء مقابلة في االنتخابات موعد أ  ،وبصفتي محررة  ،سررت ج ًدا
بحضور وزيرة الى االستوديو ".
"ي��ائ�ي��ر الب�ي��د حضر ه��و اي�ض��ا ف��ي احلملة االنتخابية السابقة.
في املجتمع العربي كان هناك نوع من االنفتاح لسماع األح��زاب
الصهيونية .كان " الريتينج " الذي مت تسجيله في تلك املقابالت
مرتفعا  ،الناس دخلوا وشاهدوا حتى النهايةُ .وج ّهت دعوة لرئيس
احلكومة بنيامني نتنياهو الستضافته في القناة ،اال ان االم��ر لم
يتس ّن في نهاية االمر .الناس ُيريدون سماع رأي كبار املسؤولني
ف��ي ال��دول��ة ح��ول املجتمع العربي وليس سماع أنفسهم فقط –
الكل يعرف ما هي آراء القائمة املشتركة والتجمع .نوايا األحزاب
الصهيونية مثيرة لالهتمام".

" فريدة شخصية قوية  ،يبدو منذ اللحظة االولى
ُقدم خدمة ترويج ممتازة للوسط العربي "
ت ّ
صورة عن التقرير املنشور في " يسرائيل هيوم "
أن ال�ط��ري��ق إل��ى ال �ص��وت ال�ع��رب��ي مت � ّر عبر ق�ن��اة "ه�ل�ا" التلفزيونية  ،وموقع
بانيت  - PANETالذي يتمتّع بحوالي  5ماليني دخول يوميًا – جعلتها تشعر
بالراحة .

فريدة جابر  -برانسي شخصية قوية .سيّدة مهنية تدمج بني
العمل والبيت وال تتوقف للحظة .متزوجة من الدكتور قيس
برانسي  ،املتخصص في طب األسنان  ،أم لـ ساري ( 17عاما)
وسالي ( 15عا ًما) .احلديث معها ممتع في مختلف املجاالت–
بدءا من االعالم ،مرورا بالسياسة وحتى االمومة  ،ومواضيع اخرى.
هي معروفة بكونها امرأة مهنيّة ومثيرة لالهتمام  ،ويبدو أنها منذ اللحظة
االولى تق ّدم خدمة ترويج ممتازة للوسط العربي.
لكنها في نفس الوقت تعترف بأنه ليس من السهل عليها في هذه املقابلة.

