فريد هيكل اخلازن
مـن مـوالـيـد غـاديـر  -جـونـيـه أبـصَـر فـريـد هـيـكـل اخلِـازن
النور عام ١٩٧٠
تـلـقَّـى دروسـه اإلبـتـدائـيَّـة ف مـدرسـة عـيـنـطـورة وأكـمَـلَ
دراسَ ـتــه املــدرس ـيَّــة ف األت ـي ـن ـيــه ده ب ـيــروت وت ـخ ـرَّجَ
م ـجــازاً ف احل ـقــوق مــن اجلــام ـعــة ال ـي ـســوع ـيــة عــام
.1994
إنـخـرَطَ ف الـعَـمَـل الـسـيـاسـي بـاكِـراً ف بـيـتٍ خـازِنـيٍّ
عَــريــق ب ـكَ ـن ـفِ والِ ـدِه هَ ـي ـكَــل الــذي ان ـتُ ـخِ ـبَ رئ ـي ـس ـاً
ل ـب ـلــديَّــة جــون ـيــه ف ال ـعــام  1998وع ـمِّــه ال ـنــائِــب عَــن
كـسـروان الـفـتـوح الـذي مـثّـلَ املـنـطـقـة عـلـى مَـدَى ثـمـانـي
سَـنَـوات حـتّـى الـعـام  2000حـيـث كـان فـريـد الـشـاب
مبثابة ذراعه التخطيطي والتنفيذي.
متـرسَ فـريـد هـيـكـل اخلـازِن خـالل سَـنـوات ف الـنـضـال
مـن أجـلِ الـطـبـقـات احملَـرومَـة فـأسـس نـقـابـات عـدَّة وقـادَ
ت ـظــاهــرات ت ـطــالِــب بِ ـح ـقــوق املــزارعــي وص ـيــادي
األس ـمــاك وســائِ ـقــي س ـيــارات األجــرة وســواهــم مــن
الـطـبـقـات املـهـمّـشَـة واملُـهـمَـلَـة فـأسّـسَ األحتّـاد الـلـبـنـانـي
للتنمية الزراعية وناصَرَ قضايا العمّال.
خــاضَ اإلن ـت ـخــابــات ال ـن ـيــاب ـيَّــة عــام  2000وح ـصَ ـدَ
 ٤٣٦٣٣صــوت ـاً ف ك ـســروان ال ـف ـتــوح وج ـب ـيــل ضــد
لــوائــح ال ـس ـل ـطــة ودَخَ ـلَ ال ـنــدوةَ ال ـن ـيــاب ـيَّــة كــأص ـغَــر
ال ـنــواب سِ ـنّ ـاً ف ج ـبَــل ل ـب ـنــان م ـتــرأس ـاً ك ـت ـلــة ال ـقــرار
الشعبي.
سـجّـل انـتـصـارات حـاسـمـة ف االنـتـخـابـات الـبـلـديـة عـام  ٢٠٠٤وحـقـق إجنـازات تـشـريـعـيَّـة وسـيـاسـيَّـة
كـنـائـب أبـرزهـا إلـغـاء الـتّـجـنـيـد اإلجـبـاري الـذي كـان يـثـقـلُ عـلـى كـاهِـل الـشـبـاب الـلـبـنـانـي وتـوقـيـع قـانـون
الـعـفـو عـن الـدكـتـور سـمـيـر جـعـجـع مـواجِـهـاً بـذلـك قـوى الـسـلـطـة إضـافـة الـى مـواقـفـه مـن ممـارسـاتـهـا إبـان

أحـداث  ٧آب حـيـث كـان حـاسـمـاً ف وقـوفـه مـع حـريـة الـتـعـبـيـر ضـد الـقـمـع الـذي مـورس بـحـق كـل
النشطاء آنذاك دون استثناء.
فـريـد هـيـكـل اخلـازِن صـاحِـب مـواقِـف وطـنـيـة وسـيـاسـيـة سـيـاديَّـة كـانَ يـتّـخـذهـا ومـا يـزال مـسـتـئـنـسـاً بـنـبـضِ
الـشـارِع وتـطـلّـعـات الـنـاس فـكـانَ مِـن أوائِـل الـذيـنَ طـالـبـوا بـاإلفـراج عـن رئـيـس حـزب الـقـوات
الـلـبـنـانـيـة سـمـيـر جـعـجـع وبـعـودة الـعِـمـاد عـون مـن املـنـفـى وبـعـودة الـرئـيـس األسـبـق أمـي اجلـمـيـل مـن
منفاه ف فرنسا يومَ كانَ الصمتُ سيدَ املواقِف.

عُـيَِّ وزيـراً لـلـسـيـاحَـة الـوطـنـيَّـة ف تـشـريـن األول مـن الـعـام  2004وحـقّـقَ إجنـازات كـبـيـرة خـدمـةً لـلـبـنـان
وألبـنـاء مـنـطـقـتـه فـحـفّـزَ إنـشـاء املـشـاريـع الـسـيـاحـيَّـة وقـدّمَ اسـتـقـالَـتـه ف  18شـبـاط إثـر اغـتـيـال رئـيـس
احلكومَة األسبق رفيق احلَريري.
خـاضَ فـريـد هـيـكـل اخلـازِن اإلنـتـخـابـات ف دورَتـي  2005و 2009وجتـمّـعَـت كـل الـقِـوى الـسـيـاسـيـة
إلسـقـاطِـه لـكـن الـسـيـاسـي الـشـاب جنَـحَ ف تـثـبـيـت قـيـادتِـه الـسـيـاسـيـة واخلـدمـاتـيَّـة ف مـنـطـقـةٍ تـعـانـي مـنـذُ
أكـثَـر مِـن ثـالث عـشـرَةَ سـنـةُ مِـن إهـمـالٍ أعـادَهـا إلـى احلـرمـان عـلـى كـل املـسـتـويـات اإلمنـائـيَّـة ,وحتُـفـظُ لـه
مـواقـف جـريـئـة ف الـدفـاع عـن حـقـوق كـسـروان وجـبـيـل وأهـل املـنـطـقـة وصـلـت الـى حـد الـتـهـديـد
بــإق ـفــال اوت ـس ـتــراد ن ـهــر ال ـك ـلــب اع ـتــراض ـاً ع ـلــى إه ـمــال ال ـب ـشــر واحل ـجــر م ـهــدداً مبــواج ـهــة "احل ـلــف
األطلسي" اذا اقتضى األمر.

ويـبـقـى فـريـد هـيـكـل اخلـازن مـقـصَـداً لـلـنـاس وبـيـتـاً مـفـتـوحـاً لـلـخـدمَـة وقـيـاديّـاً مـلـتـزمـاً بِـقـضـايـا أهـلِـه
ومـنـطـقـتِـه ومـرشّـحـاً لـإلنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة الـيـوم مـع رصـيـد مـشـرِّف قـوامـهُ مـحـبَّـة الـنـاس وتـأيـيـدِهـم
ومبواكَبَة حارَّة مِن قلوبِ الكسروانيي واجلبيليي.

