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ذكرى
ق ّداس وإزاحة الستارة عن نصب الشهيد جو حداد
األب وهبه :نفتقدك يا أنقى قلب وأصفى روح

املفتش اول ممتاز الشهيد جو حداد.

يف الذكرى السنوية االوىل الستشهاد املفتش
اول ممتاز جو حداد الذي سقط يف انفجار مرفأ
بريوت يف  4آب  2020يف اثناء قيامه بواجبه،
اقيم قداس وجناز لراحة نفسه يف كنيسة مار
جاورجيوس للروم الكاثوليك يف روم يف قضاء
جزين ،دعت اليه املديرية العامة لالمن العام
واهل الشهيد واصدقاؤه.
ترأس الصالة امني رس مطرانية صيدا للروم
الكاثوليك كاهن الرعية االب سليامن وهبه عاونه
االب جوزف واكيم ،وحرضها حشد من ابناء
املنطقة يتقدمهم وفد من ضباط املديرية ممثال
املدير العام اللواء عباس ابراهيم برئاسة رئيس
دائرة لبنان الجنويب املقدم عيل قطيش ،وضم
رئيس مركز جزين الرائد رشبل عون ورئيس
مركز الزهراين النقيب محمد نصار ورئيس شعبة
االستقصاء والتحقيق يف دائرة الجنوب النقيب
وليد عويدات ،اىل هرني شقيق الشهيد وانسبائه.
واتشحت روم بالسواد ونبضت قلوب ابنائها
بالحزن ،كام اليوم االول لوقوع الفاجعة التي
ال زالوا يعيشون مأساتها يوميا ومل ينسوا هولها
وتداعياتها واوجاعها التي تدمي القلوب خصوصا
وانها اودت بحياة اكرث من  210اشخاص ،بينهم
ابن بلدتهم الشهيد جو حداد الذي كان يقوم
بواجبه يف غرفة الحراسة يف املنطقة الحرة من
مرفأ بريوت يف اثناء حصول االنفجار.
والقى االب وهبه كلمة تأبينية بعد تالوة االنجيل

من الصالة.

املقدس ،عدد فيها مزايا الشهيد جو حداد ،وقال:
"صحيح ان املوت حق عىل كل انسان يف الحياة،
اال انه مفجع ويرتك أملا ال ميحى مع الزمن ،وال
يبقى لدينا اال ذكرياتنا معهم والدعاء لهم يف
قبورهم بالرحمة الدامئة".
اضاف" :نفتقدك يا جو يا انقى قلب واصفى
روح عرفناها ،لقد اشتقنا اىل بسامتك
وكلامتك العذبة .لقد م ّر عام كلمحة البرص
عىل استشهادك يف االنفجار الزلزال الذي ه ّز
بريوت وه ّز اعامق الناس من دون ان يهتز
ضمري املسؤولني الفاشلني للضحايا والجرحى
من الشباب والشابات واالطفال واملسنني ،وما
ترتب عىل هذا االنفجار من خسائر مادية هائلة
وترشيد عدد من االشخاص الذين متكن بعضهم
الخيين
من ايجاد مأوى لهم بفضل دعم بعض ّ
لهم ومساعدتهم عىل حفظ كرامتهم".
ولفت اىل ان يوم انفجار املرفأ "تحول اىل
محطة مفصلية يف تاريخ لبنان حيث شهد اكرب
االنفجارات واكرثها دموية ،وتزامن مع انهيار
اقتصادي واستعصاء سيايس ارخى باثقاله عىل
كل اللبنانيني" ،مطالبا بكشف هوية املتورطني
يف جرمية االنفجار ،متسائال عن كرامة االنسان
وحقه بعد مرور اكرث سنة عىل وقوع الكارثة
من دون معرفة الحقيقة ،معتربا ان الجميع
"مسؤولون وعليهم ان يرتكوا مناصبهم بطلب
من كل اللبنانيني وبخاصة اهايل الشهداء"،

منتقدا السلطة التي تس ّيس القضاء .واكد
ان "الشهيد جو حداد هو شهيد روم وشهيد
الشباب وشهيد الوطن ،وهو مل ميت وما زال ح ّيا
يف اذهان الجميع ،وكانت الحياة ال زالت تليق
به .لقد اتصف خالل مسريته الحياتية واملهنية
بتهذيبه ولطفه ونشاطه املميز الذي كان حافزا
لرتقيته ،فحاز عىل تنويه املدير العام اللواء عباس
ابراهيم وتهنئته مرات عدة ،كام ترقى بعد
استشهاده اىل رتبة مفتش اول ممتاز".
بعد القداس توجه املشاركون اىل مدخل بلدة
روم لجهة طريق عام صيدا ـ جزين ،حيث
ازيحت الستارة عن نصب تذكاري يتوسطه
صورة الشهيد حداد ويؤرخ ذكرى استشهاده.
وعب هرني شقيق الشهيد جو يف حديث اىل
ّ
"االمن العام" عن مشاعره تجاه استشهاد شقيقه،
مشريا ان هذا الخرب ش ّكل اكرب صدمة له يف حياته
النه فقد نصفه اآلخر ،معتربا ان ال يشء يعوض
خسارة االخ خصوصا جو االصغر منه سنا ،وقال:
"ال ميكنني ان انىس شعور االمل والحزن والغضب
الذي انتابني منذ لحظة االنفجار وتداعياته،
وال سيام ما نتج عنه من استشهاد شقيقي جو
الذي جعلني كأنني يف غيبوبة مل اصح منها لغاية
اليوم .صدقوين ال ميكننا تجاوز اآلثار النفسية
بسهولة لكارثة الرابع من آب املايض خصوصا
وانه قد مىض اكرث من عام عىل حصولها من دون
جالء مالبساتها".

65

