מי אני?
ערפאת – שם פרטי ,אסמעיל – שם משפחה.
איש משפחה ,פעיל חברתי מאמין בטוב ועושה טוב .מגשר ,בעל תואר שני במשפטים ,מוסמך
לעריכת דין .בעברי עבדתי כרכז שטח להקמת פורומי דיור בפרויקט ערים מעורבות מטעם הקרן
החדשה לישראל .בוגר קורס מארגני קהילה .הייתי מעורב ופעיל במניעת הרס בתים בכל הארץ.
במסגרת פעילותי זו לטובת הציבור נחשפתי לוועדות הכנסת השונות ,לבתי משפט ,וועדות תכנון,
הגשת התנגדויות ובג"צים במקרים שונים .פעילות זו כללה שיתוף פעולה עם מגוון רחב של ארגונים
חברתיים .במסגרת התנדבותי בקליניקות המשפטיות בחרתי לפעול בתחום הסנגור הקהילתי ,איכות
הסביבה ,הגנת הצרכן וסיוע לציבור בבתי המשפט  .את עקבות פעילותי ניתן למצוא באינטרנט תחת
שמי ותחת שם כפר דהמש מקום מגורי .
יושר והגינות הם נר לרגלי .אינני מוכן להכיל צביעות ,ניצול מכל סוג שהוא ואני מגלה חוסר סובלנות
כלפיו .אהדתי ותמיכתי נתונה תמיד למי שפועל בתום לב ובנקיון כפיים למען חברה טובה וראויה.
מגיל צעיר האמנתי שאדם צריך לפעול כדי ליצור סביבת חיים טובה לו ,למשפחתו ,לקהילתו ולחברה
שבה הוא חי .האחריות נתונה בידי כל אדם לעשות כמיטב יכולתו להועיל ,לקדם ולעזור למי שצריך,
למי שאפשר .כפעיל חברתי פעלתי כל חיי במרץ ובנחישות לקדם הכרה בי ,בשכני ובמקום מגורי,
ולאפשר לכולנו לחיות בכבוד כאזרחים שווי זכויות במדינה בה נולדנו .כאזרח שומר חוק הקפדתי
תמיד לפעול במסגרת החוק ובאמצעות הכלים הדמוקרטיים ,שהם בסיס קיומה של מדינה
דמוקרטית .היה לי הכבוד להיות בין מנסחי וחותמי אמנת השיח המאחה ,המשקפת את עמדותי ואת
רוח הפעילות שלי.
היום אני מבקש לקדם את פעילותי החברתית צעד נוסף קדימה ולפעול מתוך הכנסת למען קידום
חברה הוגנת ,שוויונית וצודקת יותר .אני מבקש לפעול לשיקום ולחיזוק הדמוקרטיה בישראל ,למען
ערכי צדק ,שוויון וכבוד האדם באשר הוא אדם .אני מבקש לפעול לביעור השחיתות כנורמה חברתית,
כולל הגבלת מספר הקדנציות של בעלי תפקידים ,כנהוג במדינות מתוקנות .אני מאמין שרק מתוך
הכנסת אפשר ליצור שינוי משמעותי שישפיע על החברה גם לדורות הבאים.
אני מבקש לפעול להחזרת ערכי משפחה ולחיזוק ערכי קהילה ,שייכות ושיתוף בין כל אזרחי המדינה
באשר הם ,ללא הבדל דת ,גזע ,מין ,צבע עור ,גיל ומגדר .אני מבקש לפעול למען חינוך לאהבת
הזולת ולהטמעת ערכים של כבוד ,ערך ,שוויון ואחווה .אני מבקש לפעול למען קידום כלל החברה
הישראלית כקהילה דמוקרטית ,פלורליסטית ,ערכית ובעלת ערך .חברה בריאה שתהווה מודל ראוי
לחיים בכבוד לכלל אזרחיה באשר הם ,ללא הבדל דת ,גזע ומין.
כפי ששם משפחתי מעיד ,אני מאמין שכילדי אברהם אבינו ,יהודים וערבים נועדו לחיות יחד כאן,
בארץ הזאת .אני מאמין שמוטלת עלינו ,ערבים ויהודים כאחד ,לעצב יחד את היחסים בינינו ואת
חיינו המשותפים .הבחירה בידינו אם להמשיך להקיז אלה את דמם של אלה ולחיות לנצח בפחד,
באיום ובפגיעה הדדית מתמשכת ,או לשלב כוחות ,מוחות ורצון משותף ויחד ליצור פה גן עדן עלי
אדמות ,דוגמה ומופת לכל העולם – שאפשר אחת ,דוגמה ומופת ולהוכיח ,להוכיח ,להוכיח לכל
העולם שאפשר אחרת .
אני מאמין שבידינו הדבר ,וברצוננו – נצליח.
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