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40ســال قبل، اواخر تابســتان 
سال1982، گروهی از شبه نظامیان 
بنانی وابسته به حزب راستگرا  ل
و افراطی فاالنــژ لبنان به مدت 
3روز از 1۶ تا 18سپتامبر زیرنظر 
سربازان صهیونیســت، هزاران 
مرد و زن و کودک را در 2 اردوگاه 
»صبرا« و »شتیال« واقع در جنوب 

بیروت سالخی کردند.

الخطیب شهروند ۵2 ساله لبنانی 
یکی از شاهدان عینی این جنایت 
خونین اســت. او می گوید: »بوی 
اجساد بیش از پنج- شش ماه به 
مشام می رسید. بویی بد. هر روز 
دارو می پاشیدند، اما بوی تعفن در 

سر های مردم ماند.«

وضا سابق در هنگام کشتار صبرا 
و شتیال 33 ســاله بود و سال ها 
پس از این جنایت گفت: نمی شد 
به صورت جنازه ها نگاه کرد. پر از 
خون و از شکل افتاده بودند. فقط 
از روی لباس می شــد جنازه ها را 

شناسایی کرد.

سرویس خارجی-
چهل ســال پس از حادثه کشتار هزاران زن و مرد و 
کودک فلسطینی در اردوگاه فلسطینی های ساکن جنوب 
بیروت، پایتخت لبنان، هنوز هیچ فرد و یا گروهی به دلیل 
ارتکاب این جنایت ضد بشری محاکمه و یا مورد بازخواست 

قرار نگرفته است.
امســال به طور دقیق چهل سال از کشتار بی رحمانه 
و جنایت آمیز فلسطینیان ســاکن اردوگاه صبرا و شتیال 
در لبنان می گذرد و زخم این اقدام جنایت آمیز همچنان 

سرباز مانده است.
40ســال قبل، اواخر تابستان سال1982، گروهی از 

16 سپتامبر، سالروز آغاز جنایت رژیم صهیونیستی و 
همپیمانانش در صبرا و شتیال است که به روایت شاهدان 
عینی ، یادآوری خاطرات آن هنوز دردناک اســت و بوی 

خون می دهد.
اردوگاه های »صبرا و شــتیال« دو اردوگاه از مجموع 
12 اردوگاه محل اســکان آوارگان فلســطینی در جنوب 
لبنان بودند. رژیم صهیونیســتی از شانزدهم تا هجدهم 
ســپتامبر 1982 )2۵ تا 2۷ شهریور 1۳61( کشتاری در 
این اردوگاه ها به راه انداخت که تعداد قربانیان آن بیش از 
دو هزار نفر اعالم شد. برخی منابع حتی شمار قربانیان را 

بین سه تا پنج هزار نفر تخمین زدند.
این جنایت را که 40 ســال از آن می گذرد، نظامیان 
صهیونیست به فرماندهی »آریل شارون« وزیر جنگ وقت 
رژیم صهیونیستی و نیروهای »فاالنژ« لبنان انجام دادند و 

بیشتر کشته ها از زنان و کودکان و سالمندان بود.

 زخم باز صبرا و شتیال 
پس از 40 ســـال

فاالنژیست ها، بی رحمانه هر انسان زنده ای را که یافتند، ابتدا مورد 
اذیت و آزار قرار داده ، ســپس به قتل رســاندند. روش کشتار به 
فجیع ترین شــکل ِ ممکن بود. با کارد شکم زنان حامله دریده شد 
ســرها از تن جدا گردید و با سرنیزه بر روی بدن خونین کودکان و 

زنان ، نشان صلیب کشیده شد.

ماجرای جنایت صبرا و شتیال از آن دست حوادثی است که هیچ گاه 
بــه صورت قضایی و عادالنه مورد پیگیــری قرار نگرفت. به رغم 
محکومیت های جهانی، هنوز جنایتکاران و عامالن این جنایت که 
دستور اجرای این کشــتار را صادر کردند به دستگاه های قضائی 

تحویل داده نشده اند.

شبه نظامیان لبنانی وابسته به حزب راستگرا و افراطی فاالنژ 
لبنان به مدت ۳روز از 16 تا 18ســپتامبر زیرنظر سربازان 
صهیونیســت، هزاران مرد و زن و کودک را در 2اردوگاه 
»صبرا« و »شتیال« واقع در جنوب بیروت سالخی کردند. 
بسیاری از قربانیان این جنایت غیرنظامیان فلسطینی بودند. 
تعداد قربانیان تا ۳۵00نفر از جمعیت 20هزار نفری این 

اردوگاه ها اعالم شد.
بهانه حمله به اردوگاه های فلســطینیان، ترور »بشیر 
جمیل«، رهبر حزب کتائب مسیحی )فاالنژها( 2روز بعد 
از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری بود. فاالنژهای 
لبنان به طور سنتی متحد و هم پیمان تل آویو در دهه1980 
به شــمار می رفتند و هر دو متحد هدف مشــترک اخراج 
سازمان آزادیبخش فلسطین از لبنان را پیگیری می کردند؛ 
ازهمین رو کشتار اردوگاه صبرا و شتیال با نظارت، دخالت و 
حمایت مستقیم ارتش رژیم صهیونیستی صورت گرفت.

 در زمان حمله فاالنژها به اردوگاه فلسطینی ها، آریل 
شــارون، وزیر جنگ اســرائیل بود. کمیته ای که مجبور 
به بررســی این قتل عام در بیروت شــد، در گزارشی که 
در فوریــه198۳ منتشــر کرد، شــارون را به عنوان یکی 
از مســئوالن این جنایــت معرفی کرد. نقــش نظامیان 
صهیونیست در این جنایت، محاصره اردوگاه و جلوگیری 
از خروج فلســطینی ها بود. همچنین گفته شده بسیاری 
از زنــان قبل از قتل، مورد تجاوز قرار گرفتند. جنازه های 
بســیاری از ســاکنان اردوگاه روزهای بعــد در گورهای 

دسته جمعی دفن شدند.
این جنایت پس از آن آغاز شد که ارتش صهیونیستی 
به فرماندهی آریل شارون وزیر جنگ وقت این رژیم و رافائل 
ایتان این دو اردوگاه را به محاصره خود درآورد و به دور از 
چشم رسانه های گروهی با استفاده از سالح های سرد و غیره 
ســاکنان این اردوگاه را به خاک و خون کشید. در جریان 
این جنایت، ارتش جنوب لبنان نیز با ارتش صهیونیستی 
در محاصــره اردوگاه های صبرا و شــتیال همکاری کرد و 
سپس صدها نیروی مسلح به بهانه جست وجوی مبارزان 
فلسطینی وارد این دو اردوگاه شدند. این در حالی بود که 
در این اردوگاه جز زنان و کودکان و ســالخوردگان کسی 
نبود، اما عناصر مســلح زنان و کودکان را به خاک و خون 
کشــیدند و اکثر جنازه ها را در خیابان های این اردوگاه ها 
رها کرده بودند اما در ادامه بولدوزرهای صهیونیستی وارد 
ماجرا شــدند تا این اردوگاه و منازل داخل آن را تخریب 

کرده و صحنه جنایت را کاماًل از بین ببرند.
قتل عام چگونه آغاز شد؟

ساعت ۵ بامداد روز چهارشنبه 1۳61/6/24 ه.ش . 
)برابر با 1۵ ســپتامبر 1982 م(، نیروهای زرهی و 
چترباز ارتش اسرائیل وارد بیروت غربی شدند. یکی 
از ستون های اصلی این نیروها با پیشروی خود، در 

کنار اردوگاه های »صبرا« و »شتیال« مستقر شدند.
ساعت چهار بعدازظهر، کاروان فاالنژها به مرز اردوگاه ها 
که در محاصره نیروهای اســرائیلی بود، رسیدند. سربازان 
راه را برای این کاروان باز کردند و آنها با گلوله باران شدید 

وارد اردوگاه ها شدند.
ریگان در پاســخ به اعتراض شفیق وزان نخست وزیر 
وقت لبنان که به ورود اسرائیل اعتراض کرده بود، پاسخ داد: 
»اسرائیل معتقد است که بعد از کشته شدن بشیرجمیل ، 

این یک پیشروی محدود برای حفظ امنیت است .«
فاالنژیست ها، بی رحمانه هر انسان زنده ای را که یافتند، 
ابتدا مورد اذیت و آزار قرار داده ، ســپس به قتل رساندند. 

روش کشتار به فجیع ترین شکل ِ ممکن بود. با کارد شکم 
زنان حامله دریده شد، سرها از تن جدا گردید و با سرنیزه بر 
روی بدن خونین کودکان و زنان ، نشان صلیب کشیده شد.
یک افسر فاالنژ، پشت بی سیم ، از فرماندهی عملیات 
پرسید: »با پنجاه زن و کودکی که به محاصره در آورده ام 
چه کنم ؟ »ایلی ُحَبیِقه «، فرمانده شبه نظامیان مسیحی ، 
گفت : »این آخرین باری باشــد کــه این چیزها را از من 
می پرسی ... خودت که بهتر می دانی باید چه کار بکنی « 
کشتار از غروب روز پنجشنبه شانزدهم سپتامبر، هنگامی 

آغاز شــد که نظامیان اشــغالگر صهیونیست ۳00 تن از 
نیروهای شــبه نظامی فاالنژیســت لبنان را وارد اردوگاه 
کردند. رژیم تروریســتی اسرائیل کمی بعد اعالم کرد که 
قصد داشت اردوگاهی را که عرفات در حدود دو هزار مبارز 
فلسطینی را در آنجا رها کرده بود، پاک سازی کند. قتل عام 
تا صبح روز شــنبه 18 سپتامبر یعنی بیش از ۳6 ساعت 
ادامه داشــت و در این مدت همزمان با سکوت کامل در 
رژیم صهیونیســتی، قتل و کشتار و تجاوز به فلسطینیان 

در آنجا همچنان ادامه یافت.
در این قتل عام ۳29۷ کودک و نوزاد و زن فلسطینی 
و لبنانی از مجموع 20 هزار ساکن این اردوگاه شهید شدند. 
در میان کشــته ها 1۳6 لبنانی دیده شد. پیکر 1800 نفر 
در خیابان ها و کوچه های تنگ این دو اردوگاه رها شــده 
بود و 109۷ نفر دیگر هم در بیمارســتان غزه و 400 تن 

دیگر در بیمارستان عکا به شهادت رسیدند.
پس از این وحشــیگری، شورای امنیت سازمان ملل 
متحد از رژیم صهیونیســتی خواست که نیروهای خود را 
بال شــرط به مرزهای شناخته شده لبنان عقب بکشد. اما 
این رژیم همچنان به حرکت خود در کشتار مردم بی دفاع 
فلســطین ادامه داد. شــورای امنیت سازمان ملل متحد 

در همان ســال از این کشتارها به عنوان قتل عام جنایی 
فلسطینیان یاد و آن را به شدت محکوم کرد.

انتشار اسناد؛ چهل سال بعد
همزمان با چهلمین ســالگرد کشتار بی رحمانه صبرا 
و شــتیال، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت اسناد 
محرمانــه این جنایت را منتشــر کرد. اســناد جزئیات 
نشســت های پس از این جنایت و تالش صهیونیست ها و 
هم پیمانان لبنانی آنها در حزب کتائب برای چاره جویی و 
فریب افکار عمومی را در سال 1982)1۳61( فاش می کند.

در ایــن گزارش آمده اســت که یک مــاه پیش از 
جنایت صبرا و شــتیال نیروهای موساد و نظامیان ارتش 
رژیم صهیونیســتی، اعضای پارلمان لبنان را با زور سالح 
مجبور به انتخاب بشــیر جمیل رئیس حــزب کتائب به 
عنوان رئیس جمهوری لبنان می کنند. نشســت محرمانه 
اسرائیلی ها با ســران حزب کتائب پس از جنایت صبرا و 
شتیال در تاریخ 19 سبتامبر 1982 یعنی دو روز پس از این 
جنایت در وسط بیروت برگزار شد. رافائل ایتان رئیس ستاد 
ارتش، امیر دروری فرمانده منطقه شمالی، مناحیم نیفوت 
مســئول روابط خارجی موساد و شمار زیادی از همراهان 

آنها در این جلسه حضور داشتند.

ایتان در این جلســه به فرماندهان کتائب می گوید 
که می ترسد این اعتراض جهانی پس از جنایت به خروج 

نیروهای اسرائیل از بیروت منجر شود.
وی به فرماندهان کتائب می گوید: یکی از شــماها 
باید به ســرعت موضوع را توضیح دهید و به انجام آن 
اعتــراف کنید و بگویید که آنچــه اتفاق افتاده خارج از 

کنترل شما بوده است.
ایتان به آنها پیشنهاد می دهد که اعالم کنند که این 
جنایت بخشی از مقابله ارتش سوریه با مسیحی های لبنان 
است و بخشی از قربانیان نیز به درگیری میان ساکنان 

دو اردوگاه صبرا و شتیال مربوط می شود.
جوزف ابوخلیل از فرماندهان کتائب می گوید: شما 
از ما می خواهید که مسئولیت کشتار را برعهده بگیریم 
و در شــرایط کنونی این امکان پذیر نمی باشد زیرا ما به 

طور مرتب این موضوع را رد کرده ایم.
در پایان جلسه، ایتان می گوید: ما موضع خود را اعالم 
کردیم و آنها)حزب کتائب( موضوع را بررسی می کنند و 

تصمیم می گیرند ولی همه چیز معلوم است.
یدیعوت آحارونوت براســاس اســناد منتشر شده، 
تعیین بشــیر جمیل به عنوان رئیس جمهوری لبنان را 

یکی از اهداف جنگ بــا لبنان عنوان می کند. مناحیم 
نیفوت مسئول روابط خارجی موساد خطاب به فرماندهان 
اطالعاتی و ارتش می نویسد: فعالیت های سیاسی در داخل 
لبنان با حضور نظامی اسرائیل ارتباط تنگاتنگی دارد و 
فعالیت کتائب ممکن اســت تا مدتهــا و حتی تا زمان 
خروج نیروهای ســوری و خرابکاران)جبهه آزادیبخش 

فلسطین( ادامه یابد.
وی اضافه می کند: تالش های زیادی برای گسترش 
روابط اقتصادی و فرهنگی میان دو پدیده اسرائیل یهودی 

و لبنان مسیحی صورت گرفته است.
براساس این اســناد، یکی از فرماندهان کتائب در 

جلســه با مسئوالن موســاد می گوید: در مورد نبرد در 
بیروت، نیروهای ایلی حبیقه )از فرماندهان کتائب( این 
موضوع را حل می کند. آریل شارون وزیر جنگ وقت رژیم 
صهیونیستی، رافائل ایتان رئیس ستاد کل و فرماندهان 

کتائب برای اشغال بیروت به توافق رسیدند.
شــارون بارها در کنســت متعهد شده بود که وارد 
بیروت نشود ولی در جلسه ای که با فرماندهان ارتش در 
دفترش برگزار کرده بود، خواستار نابودی بخش جنوبی 
بیروت که اردوگاه های فلســطینی نشــین و نیروهای 

سازمان آزادیبخش قرار داشتند شده بود و از آنها خواسته 
بود که هرچه را قابل نابود کردن است نابود کنند.

یدیعوت آحارونوت می نویسد: اسناد محرمانه سازمان 
اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی)امان( اطالعات دیگری 

را درباره حزب کتائب فاش می کند.
در این اسناد آمده است که نیروهای کتائب از حضور 
نظامیان اسرائیلی برای نفوذ به مناطقی استفاده می کردند 
که پیش از آن تحت تسلط آنها نبود. آن ها در این مناطق 
اقدام به از بین بردن مخالفان خود می کردند. ســازمان 
اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی)امان( فاش می کند که 
بگین اجازه اشغال بیروت را به شارون داده بود ولی این 
موضوع پس از اشغال بیروت به کابینه اسرائیل ابالغ شد.
با اینکه پس از اشغال بیروت فقط یک دفتر و تعداد 
کمی از اعضای سازمان آزادیبخش فلسطین در این شهر 
مانده بودند، شارون به حزب کتائب اعالم کرده بود که 
هزاران نفر از آنها در شــهر حضور دارند و براین اساس 
با دســتور وی و با همکاری حزب کتائب فاجعه کشتار 

اردوگاه های صبرا و شتیال انجام شد.
زخم چرکین صبرا و شتیال

ماجرای جنایت صبرا و شتیال از آن دست حوادثی 

اســت که هیچ گاه بــه صورت قضایــی و عادالنه مورد 
پیگیری قرار نگرفت. به رغــم محکومیت های جهانی، 
هنوز جنایتکاران و عامالن این جنایت که دستور اجرای 
این کشتار را صادر کردند به دستگاه های قضائی تحویل 

داده نشده اند.
اگرچه سازمان ملل در 1۵دسامبر1982 این حادثه را 
محکوم و از آن به عنوان »قتل عام« یاد کرد، اما هنوز پس 
از 40سال هیچ دادگاهی در این خصوص برگزار و صادر 
نشده و هیچ کس به دلیل این جنایت تحت پیگرد قضایی 
قرار نگرفته است.حتی شکایت بازماندگان این جنایت در 
دادگاهــی در بلژیک راه به جایی نبرد. بازماندگان قتل 

عام صبرا و شــتیال، متشکل از 2۳ نفر، 18 ژوئن 2001 
علیه آریل شارون، نخســت وزیر وقت اسرائیل به دلیل 
جنایت علیه بشــریت در دادگاهی در بلژیک شکایتی 
را مطرح کردند. با فشــارهای دولت آمریکا و اسرائیل، 
بلژیک مجبور به تغییر قانونی شد که به این افراد اجازه 
طرح شکایت علیه شارون را می داد که در نتیجه آن در 
1۵ ماه مه 2002 پرونده به دلیل عدم صالحیت دادگاه 

مختومه اعالم شد.
پیش از مختومه اعالم شدن پرونده در بلژیک، ایلی 
حبیقه که در زمان کشتار صبرا و شتیال یکی از رهبران 
حزب کتائب مسیحی بود، اعالم کرد که در دادگاه بلژیک 
علیه شارون شهادت خواهد داد. وی چند روز بعد از این 
اقدام در اثر انفجار بمب کارگذاشــته شده در خودروی 
خود در بیروت کشته شد. دیده بان حقوق بشر نیز بعدها 
طی گزارشی در سال2014 اعالم کرد در جریان حمله 
به اردوگاه صبرا و شــتیال شهروندان غیرنظامی به عمد 
هدف گلوله قرار گرفته و در میان آنان هزاران زن، کودک 
و سالمند شهید شدند. از سوی نهادهای حقوق بشری، 
این حادثه یک جنایات جنگی و جنایت علیه بشــریت 

محسوب می شود.
در میان مقامات صهیونیستی که متهمان ردیف اول 
این حادثه بودند، همواره نام آریل شــارون بارها و بارها 
تکرار شــده، اما او از ســال2006 به کما رفت و پس از 
8سال در سال2014 مرد. در لبنان هم مشهورترین چهره 
سیاسی حاضر در کشتار صبرا و شتیال، »سمیر جعجع« 
از فرماندهان وقت شبه نظامیان فاالنژیست است که این 
روزها همچنان در صحنه سیاسی لبنان فعال است. حزب 
او با نام نیروهای لبنانی )القوات البنانیه( پنجمین حزب 
پارلمانی به شمار می رود. به رغم درخواست های متعدد 
گروه های حقوق بشری، سیاستمداران لبنانی پرونده این 
جنایت را تا کنون به صورت جدی دنبال نکرده اند و پرونده 

صبرا و شتیال پس از 40سال هنوز باز است.
فاجعــه صبرا و شــتیال اولیــن و آخرین جنایت 
صهیونیســتها نبوده اســت ولی بدون تردید یکی از 
خونبارترین جنایات اســت که پرده از ماهیت واقعی 
صهیونیستها برداشت و جهانیان را با رفتار نژادپرستانه 
و ضد انســانی این رژیم و حامیان آن بیشتر آشنا کرد. 
ابعاد این جنایت تا به آن حد تکان دهنده بوده اســت 
که حتی برخــی مقامات غربی که در حمایت از رژیم 
غاصب صهیونیستی از هیچ اقدامی فروگذار نکرده اند، 
مجبور شدند صدای اعتراض خود را بلند کنند، اگرچه 
این اعتراضات و انتقادات از سوی غربی ها فقط در حد 
همان ژست های سیاسی و شفاهی باقی ماند و هیچ اقدام 
عملی برای پیگرد قضایی مسببان این جنایت انجام نشد.
* منابع مورد استفاده در دفتر روزنامه موجود است.

به نوشته یدیعوت آحارونوت، اسرائیلی ها این نشست 
را فقط برای کاهش پیامدهــای این جنایت ترتیب داده 
بودند و هدف آنها سرزنش سران حزب کتائب نبود و تنها 
برای  توافق بر سر یک داستان و روایت واحد از این حادثه 

جمع شده بودند.

 »صبرا و شتیال« 
از زبان بازماندگان

رژیم صهیونیســتی در کنار بشیر ُجَمِیّل رهبر حزب 
»الکتائب« لبنان این جنایت را رقم زد. در واقع، مسئوالن 
نظامی و امنیتی صهیونیستی و رهبران الکتائب برای انجام 
این کشــتار، هماهنگ بودند. ُجَمِیّل همپیمان راهبردی 
رژیم صهیونیستی بود که به عنوان رئیس جمهوری لبنان 
انتخاب شده بود ولی طولی نکشید که به همراه تعدادی 
از اطرافیانش کشته شد. صهیونیست ها هم منتظر بهانه ای 
بودند تا باقی مانده اسرای فلسطینی را از بین ببرند و اعالم 
کردند که به خاطر کشــتن جمیل انتقام سختی خواهند 

گرفت و فاجعه صبرا و شتیال را رقم زدند.
وبگاه فلسطینی »عرب 48« به مناسبت سالروز این 
جنایت خونین رژیم صهیونیســتی در یادداشتی به مرور 
خاطرات آن روزها پرداخت و نوشــت که با وجود گذشت 
چهل سال از کشتار جمعی صبرا و شتیال که در آن شمار 
زیادی از فلسطینی ها، لبنانی ها و سوری را به دست ارتش 
اشغالگر اسرائیل و شبه نظامیان حزب الکتائب لبنان کشته 
شدند، تصاویر اجساد انباشته شده و بویی که از آنها متصاعد 
می شد، همچنان در یاد و خاطره »نجیب خطیب« که در 
این جنایت، پدر و ده تن از اعضای خانواده اش را از دست 

داد، باقی مانده است.
الخطیب )۵2 ســاله( لبنانی اســت. یکی از شاهدان 
عینی این جنایت خونین. او به خبرگزاری فرانســه گفت: 
»بوی اجســاد بیش از پنج- شش ماه به مشام می رسید. 
بویی بد. هر روز دارو می پاشیدند، اما بوی تعفن در سر های 

مردم ماند.«
وی با اشاره به این که ساکنان این دو اردوگاه در حومه 
بیروت خود را برای بزرگداشت این قتل عام در روز جمعه 
)فردا( آماده می کنند، افزود: »هنوز بوی مرده ها در ســر 

ماست و آن را می شنویم.«
بر اساس این گزارش، لبنان در آن زمان غرق در جنگ 
داخلی بود و بین 16 و 18 سپتامبر 1982، نیروهای حزب 
الکتائب لبنان به همراه اشغالگران اسرائیلی، بین 800 تا 

2000 فلسطینی را در اردوگاه های صبرا و شتیال قتل عام 
کردنــد و تا به امروز شــمار واقعی کشــته ها و قربانیان 
مشخص نیست اما گفته می شود که در این میان، دست کم 
صد لبنانی و شــماری از شهروندان سوری حاضر در این 

اردوگاه ها کشته شده اند.
بر اساس گزارش های رسانه  ای و آرشیو اسناد اسرائیل 
که بعدها فاش شــد، ارتش اشغالگر اسرائیل که در ژوئن 
همان سال به لبنان حمله کرده بود، در طول دوره ای که 
شــبه نظامیان غیرنظامیان را قتل عام می کردند، این دو 

اردوگاه را محاصره کرده بود. 
الخطیب در کوچه پس کوچه های اردوگاه قدم می زند 
و صفحه سیاهی را به یاد می آورد که در سایه فقدان تحقق 

عدالت، زمان نتوانسته آن را از خاطراتش پاک کند.
وی به دیواری که در حال فرو ریختن اســت اشــاره 
می کند و می گوید: »آن ها را از این ور و آن ور به این دیوار 

می آوردند و این جا اعدامشان می کردند.
این شــاهد عینی ســپس در کوچه ای کنار خانه 
مادربزرگش توقف می کند و می گوید: »در جریان قتل 
عام، خیابان مملو از اجســاد کشته ها بود... اجساد آنها 
روی هم انباشــته شــده بود«. اما سخت ترین صحنه، 
دیدن پدرش بود. او از آن لحظات ســنگین یاد می کند 
و می گوید: »وقتی به خانه رســیدم، پدرم را دم در پیدا 
کردم و دیدم که به پاهایش شلیک کرده اند و با تبر به 

سرش زد  ه اند.«
به نوشــته عرب 48، »این قتل عام چند روز پس از 
ترور رئیس جمهور تازه منتخب، بشــیر جمیل، که برای 
مســیحیان لبنان در آن زمان یک »قهرمان« بود که برای 
نجات آنها از جنگ و دخالت های نظامی فلسطین و سوریه 
در کشورشان بر روی کار آمده بود، صورت گرفت. هرچند 
که ســایر لبنانی ها که در طرف مقابل این جنگ داخلی 
در لبنان قرار داشــتند از جمیل منزجر بودند و او را برای 

همکاری با اسرائیل نقد می کردند.«
ســالها پــس از این قتــل عام، یک کمیته رســمی 
حقیقت یاب اسرائیل تعدادی از مقامات اسرائیلی از جمله 
آریل شارون وزیر جنگ وقت را به طور غیرمستقیم مسئول 
این جنایت دانست. همچنین مسئولیت اصلی را بر عهده 
»ایلی حبیقه« که در آن زمان مسئول امنیت در »القوات 
اللبنانیه« بود، دانست. اما القوات اللبنانیه که در آن زمان 
یک شبه نظامی متحد با اسرائیل به شمار می رفت، هرگز 

به این اتهامات پاسخ نداد و سکوت کرد.

حبیقه پیش از این که در آخرین مراحل جنگ داخلی 
)19۷۵-1990( به سوری ها نزدیک شود، به داشتن روابط 
با مقامات اسرائیلی معروف بود. در سال 1992 در دولت 
لبنان به پستهای وزارت و معاونت رسید اما در 24 ژانویه 
2002 بــر اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری شــده در 

الحازمیه )شرق بیروت( ترور شد.

»ام عباس« )۷۵ ساله(، ساکن صبرا، دیگر شاهد عینی 
لبنانی این جنایت اســت که تصاویری دیده که نمی توان 

تصورش کرد.
وی می گوید: »چه دیدی! که بچه ای را از شکم 
زن حاملــه ای بیرون بکشــند و ســپس او را به دو 
قســمت تقسیم کنند و گردنش را و دست و پایش 

را ببرند؟«. ام عباس می گوید که دیده است به یک 
زن دیگــر که حامله بود حمله کردنــد و بچه را از 
شــکمش بیرون آوردند. او که در ابتدای یک کوچه 
باریک نشسته، به یاد می آورد که چگونه »یک بولدوزر 
 اجســاد را بیل مــی زد و در گودالی عمیق روی هم 

می ریخت.«

بازماندگان این قتل عام و سازمان های حقوق بشری 
هر ساله مراسمی را برای بزرگداشت قربانیان این جنایت، 
برپا می کنند و شمار زیادی از آنها به قبرستان صبرا جایی 
که بسیاری از کشته شدگان در آن دفن شده اند، می روند.

»عامر عاقر« شــهروند فلسطینی ۵9 ساله در مقابل 
مکان یادبود این جنایت که یک تاج گل بر روی آن گذاشته 
شده، دعا می خواند و می گوید: »پس از پایان قتل عام، وارد 
شــدیم و همه مردم را سالخی شده روی زمین دیدیم... 
ما روی زمین قرص ها، شمشــیر ها، حشیش و مواد مخدر 
پیدا کردیم، هیچ کس چنین قتلی را انجام نمی دهد مگر 

اینکه عقلی در سر نداشته باشد.«
همچنین حدود 10 ســال پیش در سی امین کشتار 
صبرا و شتیال سه تن از بازماندگان آن، خاطراتشان را برای 

الجزیره روایت کرده اند.
سیهام بلقیس

خانم سیهام بلقیس، ساکن شتیال هنگامی که کشتار 
رخ داد 26 ســاله بود. او به الجزیره می گوید: »پنجشنبه 
شب صدای گلوله ها را شنیدیم اما فکر بدی نکردیم چون 
جنگ شده بود و چنین صداهایی غیرعادی نبود.« بلقیس 
که در شــتیال زندگی می کرد، می گوید کشتار را از صبرا 
شــروع کردند و به سمت شــمال حرکت کردند. »صبح 

شنبه به ما رسیدند.«   
بلقیس ۷ صبح با سه لبنانی فاالنژ و یک سرباز اسرائیلی 
مواجه شــد که دستور دادند خانه هایشان را تخلیه کنند. 
می گوید: »یکی از فاالنژ ها می خواست به من تعرض کند 
اما سرباز اسرائیلی جلویش را گرفت، انگار می خواست نشان 

دهد از فاالنژ ها بهتر است.«
غوغایی به پا شــده بود و یکی از همســایگان لبنانی 
بلقیس ســر صحبت را با مهاجمان باز کرد و گفت انگار 
دارند مــردم را قتل عام می کننــد. مهاجمان گفتند این 
حرف ها دروغ است. همسایهٔ بلقیس هم گفت اگر راست 
می گویند به فلسطینی هایی که در بیمارستان غزه در صبرا 

گیر افتاده اند، کمک کنند.
مهاجمان پس از پرســیدن نشانی بیمارستان، حدود 
200 نفری را که جمع کرده بودند به ســمت بیمارستان 
حرکت دادند. همین که به بیمارستان رسیدند به پزشک ها 
و پرســتاران که اکثرشان خارجی یا لبنانی بودند، دستور 

دادند از ساختمان بیرون بیایند.
بلقیس می گوید: »به یاد دارم پسر فلسطینی دوازده، 
سیزده ساله ای از خانوادهٔ سالم ها برای آنکه بتواند فرار کند 

روپوش پزشک ها را پوشیده بود. اما لبنانی ها دستگیرش 
کردند و وقتی فهمیدند فلســطینی اســت گلوله بارانش 

کردند.«
 سینه خیز و مرگ

مهاجمان سپس زنان و مردان را جدا کردند. »از میان 
مردان افرادی را به صورت اتفاقی انتخاب می کردند و دستور 

می دادند روی زمین سینه خیز بروند. اگر کسی به نظرشان 
خوب سینه خیز می رفت فرض می کردند آموزش نظامی 

دیده است و پشت تپه ای شنی تیربارانش می کردند.«
مهاجمان لبنانی، تیرباران  نشده ها را وا می داشتند روی 
جنازه های پراکنده شده در خیابان های منتهی به ورزشگاه 

بزرگ کنار اردوگاه راه بروند.
بلقیس می گوید: »وادارمان می کردند جنازه های ولو 
شــده میان بمب های خوشه ای را لگدمال کنیم. تانکی را 
دیدم که جنازهٔ نوزادی چند روزه به چرخ هایش چسبیده 

بود.«
در ورزشگاه هم اسرائیلی ها فرمانده بودند نه لبنانی ها. 
بلقیس می گوید: »در ورزشگاه بود که اسرائیلی ها برادر ۳0 

ساله ام را برای بازجویی بردند.«
درون ورزشگاه مردان را بازجویی، شکنجه و تیرباران 
می کردند. کمتر کسی توانست جان به در ببرد. اسرائیلی ها 

تهدید می کردند و می گفتند اگر همکاری نکنید به فاالنژ ها 
تحویلتان می دهیم.

 وضا سابق
خانم وضا سابق در آن هنگام ۳۳ ساله بود و در محلهٔ 
بیرحسن در مجاورت اردوگاه  صبرا و شتیال زندگی می کرد، 

محله ای که اکثر ساکنانش لبنانی بودند.
سابق به الجزیره گفت: »صبح جمعه همسایه ها گفتند 
که باید برای مهر زدن کارت های  شناســایی مان به جایی 
در کنار ســفارت کویت در بیرون در ورودی صبرا برویم. 
ما هم رفتیم.« هشــت فرزندش را هم که سه تا 19 ساله 

بودند، همراه برد.
از شتیال که گذشــتند فاالنژ ها جلویشان را گرفتند. 
»جلــوی ما و دیگران را گرفتند و مــردان را از زنان جدا 
کردند.« مهاجمان 1۵ مرد از خانوادهٔ ســابق را بردند که 
پسر 19 ســاله اش محمد، پسر 1۵ ساله اش علی و برادر 
۳0 ساله اش در میانشان بودند. »مرد ها را جلوی دیوار به 
صف کردند و به زنان دســتور دادند که به ورزشگاه بروند. 
دستور دادند در یک صف حرکت کنیم و به چپ و راست 
نگاه نکنیم.« مهاجمان فاالنژ در کنارشان حرکت می کردند 

تا از دستور ها سرپیچی نکنند.
ایــن آخرین باری بود که خانــواده اش را می دید. به 
ورزشــگاه که رسیدند چاره ای جز آن نداشتند که منتظر 
بمانند. می گوید: »هنوز نمی دانســتیم داستان از چه قرار 
است و همچنان فکر می کردیم که می خواهند کارت های 

شناسایی مان را وارسی کنند.«
تمام روز را در ورزشگاه بودند تا اسرائیلی ها آنها را به 

خانه هایشان فرستادند.
  سر تا پا خون

صبح روز بعد، سابق به ورزشگاه برگشت تا از سرنوشت 
مردان خانواده اش باخبر شود. می گوید: »زنی که جیغ کشان 
از ورزشگاه می آمد به ما گفت که برای شناسایی کشته ها 

به اردوگاه برویم.«

دوان دوان راهی ورزشــگاه شــدند. سابق همین که 
جنازه های پخش شــده روی زمین را دید از هوش رفت. 
می گوید نمی شد به صورت جنازه ها نگاه کرد. پر از خون 
و از شکل افتاده بودند. فقط از روی لباس می شد جنازه ها 

را شناسایی کرد.
سابق می گوید: »نتوانستم پسرهایم را پیدا کنم و نه 
هیچ یک از افراد خانواده ام را. برای خبر گرفتن از آنها هر 
روز به هالل احمر و بیمارستان ها سر می زدیم. هیچ کس 

پاسخی نداشت.«
اشــک روی گونه هایش روان شده است و می گوید: 

»هیچ وقت جنازه هایشان را پیدا نکردم.«
 جمیل خلیفه 

خانم جمیل خلیفه هنگامی که کشتار رخ داد 16 ساله 
بود و تازه نامزد کرده بود. می گوید: »صبح شــنبه بود که 
دیدیم )مهاجمان( دارند از تپهٔ شنی پایین و به سوی خانه ها 
می آیند. ورود تانک ها را هم دیدیم که سربازهای اسرائیلی و 
مهاجمان لبنانی سوارشان بودند. بعضی شان لباس شخصی 

به تن داشتند و بعضی هم نقاب به صورت زده بودند.«
همین که مهاجمان شــروع بــه در زدن کردند اکثر 
اعضای خانواده اش از در پشت به پناهگاه همسایه گریختند. 
سرباز ها می گفتند اگر تسلیم شوند شلیک نخواهند کرد. 
پیرزنی در پناهگاه روســری ســفیدش را پاره پاره کرد و 
به افراد درون پناهگاه داد تا به عالمت تســلیم در باالی 

سرشان تکان بدهند.
خلیفه می گوید: »پدرم دستم را گرفته بود و می گفت 
نمی گــذارد از پناهگاه بیرون بروم. اما من می گفتم چارهٔ 

دیگری نداریم.«
اول زن ها از پناهگاه بیرون رفتند. مادرش که از پناهگاه 
بیرون آمد یکی از مهاجمان لبنانی با کالشینکف به شکمش 

زد و گفت: »می کشمت پتیاره!«
ســربازی اسرائیلی که در کناری ایستاده بود به زبان 

عبری به مهاجم لبنانی گفت که کوتاه بیاید.
خلیفه می گوید: »پدرم داشت پشت سر مادرم از پناهگاه 
بیــرون می آمد. همین که از پناهگاه بیرون آمد ســربازی 

اسرائیلی گلوله ای به سرش شلیک کرد و کشته شد.«
 کسی حرفمان را باور نمی کرد

مهاجمان این گروه را نیز مانند بقیه به ســوی مقصد 
نامعلومی به حرکت درآوردند اما خلیفه و چند بچهٔ دیگر 
توانســتند از طریق کوچهٔ تنگی به سوی یکی از مساجد 

درون اردوگاه فرار کنند.
خــودش می گوید: »بــه گروهی پیرمــرد و پیرزن 
رسیدیم که بیرون مســجد نشسته بودند. به آنها گفتیم 
که اســرائیلی دارند مردم را می کشــند. حرف ما را باور 
نمی کردند. می گفتند که دســت از دروغگویی برداریم و 

پی کارمان برویم.«
خلیفه ســرانجام به بیمارســتان غزه رسید و دوباره 
خانــواده اش را پیدا کرد. وقتی دیدنــد که دارند مردم را 
می کشند تصمیم گرفتند از طریق کوچه پس کوچه های 

اردوگاه بگریزند.
خلیفــه می گوید: »در واقع از فــرار کردن هم ترس 
داشــتیم چون دیده بودیم کسان دیگری که سعی کرده 
بودند فرار کنند با شلیک تک تیرانداز ها از پا درآمده بودند.«

توانســتند از اردوگاه بیــرون بزننــد و در یک محلهٔ 
لبنانی نشین پناه بگیرند. فقط وقتی که باخبر شدند کشت و 
کشتار تمام شده است به اردوگاه برگشتند. خلیفه می گوید: 
»وقتی برگشتیم به چشم خودمان می دیدیم جنازه ها را که 
از روی زمین حرکت می دهند منفجر می شوند. فاالنژ ها و 
اسرائیلی ها زیرشان مین گذاری کرده بودند. همه جا را بوی 
بدی فرا گرفته بود. با آنکه همه جای اردوگاه را افشانه زده 

بودند این بوی تند تا یک هفته پابرجا بود.«
* منابع مورد استفاده در دفتر روزنامه موجود است.


