מאזן אבו סיאם
דוקטור לוטרינריה מאוניברסיטת בולוניה האיטלקית ובעל תואר שני במינהל עסקים מהמרכז
האקדמי פרס.
תושב רהט ,נשוי ואב לחמישה ילדים ,נולדתי בשנת  1975באחד האוהלים של גבעות יתיר
שבדרום.
גדלתי בבית ערכי ואידאולוגי אשר דוגל בשלום ושיווין זכויות  .משפחתי ממייסדות החקלאות
בדרום הארץ ,סבי ייסד בשנות החמישים את האגודה החקלאית הראשונה במגזר הבדואי ,דרך
זו המשיכו הוריי ומשם התפתחה אהבתי לאדמה ולאדם.
עברתי עם משפחתי בשנת  1979לגור בישוב הצעיר בן השנים הבודדות רהט וחוויתי את
התפתחות הישוב.
את לימודי היסוד והתיכון סיימתי בישוב רהט והמשכתי את האקדמיה באיטליה ובשנת 2000
חזרתי לארץ במטרה ברורה והיא למנף את תחום החקלאות בדרום ובארץ בכלל,
עבדתי במשרד החקלאות ,הקמתי מרפאה וטרינרית לחיות משק שהפכה למקור הידע והלמידה
להמון וטרינרים בארץ.
מתחילת דרכי עבדתי הן בקהילה והן במחקר ,פיתחתי שיטות ייחודיות לקידום ענף בעלי חיים
בארץ ,שותף במחקרים רבים אשר פורסמו בספרות המקומית והעולמית ובעלי השפעה יישומית
על כלכלת ענף בעלי החיים ,בריאותו ואף מחקרים בעלי השפעה על בריאות האדם .תרמתי
מהידע שלי לשותפות עם מדינות ערב השכנות ירדן ,הרשות הפלסטינית ומצרים בשליחות של
משרד החוץ שהמשיכה כעשור.
האמנתי בתרומה לקהילה לצד העבודה הארגונית הממוסדת ,תרמתי רבות לספורט וילדים
בסיכון בחברה מתוך אמונה בנתינה כערך לדרך.
מאז שנת  2013אני מכהן כחבר מועצת העיר רהט ושותף בהתפתחות הענפה של הישוב.
הרקע הקהילתי ותחום החקלאות אשר גדלתי בה תרמו לי רבות להבין כי בשביל להגיע למטרה
צריך להיות שותף עם כל בעלי העניין סביבך תוך הבנת המגוון הרחב של הגורמים השונים ,דבר
שהקנה לי לפתח קשרים עם כלל גווני החברה הישראלית.
אין זה סוד כי בתחילת דרכי הפוליטית גדלתי במפלגת העבודה ,את כיכר רבין הכרתי אז שקראו
לה כיכר מלכי ישראל.
מאז עליית הימין לשלטון מחוג השותפות בתוך החברה הישראלית התחיל להחליד ונהיה טרנד
פוליטי להכפיש ולהפלות אוכלוסיות שונות בתוך החברה.
מפלגת העבודה נשארה אדישה בהתפתחות הדרמטית הזאת דבר שנתן לי להאמין כי
האבולוציה של המפלגה עצרה במקום כלשהוא .מציאות חדשה שחייבה אותי לחשב מסלול
מחדש ולחפש דרך אחרת שהיא דרכה של מפלגת מרצ בעשור האחרון.
מרצ היא לשון המאזניים של הדמוקרטיה הישראלית אותה חייבים לחזק גם בחברה הערבית.
אני מאמין כי מרצ היא השמאל הישראלי הגלוי והאידאולוגי ודרכה היא התקווה של עתידנו ועתיד
ילדינו.

