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مجتمع وإقتصاد
ُ
ّ
متابعة
عشرات الفتيات المستعبدات لتجار الجنس .خ ِتمت «مملكة العبودية الجنسية» في
األمنية
القوى
رت
حر
ّ
السفلي .تعلم األجهزة األمنية
ّالمعاملتين بالشمع األحمر ،لكن ممالك أخرى ال تزال تنشط ّفي عالم الدعارة
ّ
أن هناك عشرات األماكن على شاكلة الـ«شي موريس» ،لم ُيسلط الضوء عليها بعد ،لكن انكشاف وجود شبكة
كبيرة تستعبد عشرات الفتيات في الدعارة القسرية ،طرح ألف سؤال وسؤال؟

ٌ
تحقيق في التحقيق :أوكار تجار البشر محمية
رضوان مرتضى
ّ
ه ــل ُي ـع ـق ــل أن ت ــزده ــر سـ ــوق واس ـع ــة
ل ــات ـج ــار بــال ـن ـســاء وت ـس ـخ ـيــرهــن في
تـقــديــم خــدمــات الـجـنــس مــن دون علم
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة؟ سـ ــواء ك ــان ــت هــذه
األج ـهــزة تعلم ومـتــواطـئــة أو ال تعلم
وغافلة ،فذلك ال ُيعفيها من املسؤولية.
م ــن سـ ّـهــل ه ــروب الـ ــرأس امل ـ ّ
ـدب ــر لـهــذه
الشبكة؟ هل كان ّ واحدًا من أفراد القوى
األمـنـيــة أم مـتـنــفـذًا أعـلـمــه قـبــل عملية
الـ ــدهـ ــم؟ ه ــل ك ــان ــت م ـج ــرد ص ــدف ــة ان
يتزامن كشف النقاب عن شبكة االتجار
بــالـنـســاء مــع فـتــح مـلـفــات الـفـســاد في
املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي؟
ملاذا ترك عناصر األمن العام الفتيات
وامل ــوق ــوف ــن إثـ ــر عـمـلـيــة ال ــده ــم الـتــي
حصلت منذ خمسة أشهر؟ هل ُيعقل
ّ
أن ّأي ــا مــن الـفـتـيــات الـثــاث والـثــاثــن
ال ـلــواتــي أوق ـف ــن حـيـنـهــا ل ــم ت ــأت على

شاهد ما شافش
حاجة!
تـكــاد تتشابه إف ــادات جميع املــوقــوفــن في
قضية الـ ـ « ١٣ .»Chez Mauriceموقوفًا
وموقوفة (لبنانيون وســوريــون) يسردون
قصصًا تـكــاد تـكــون متشابهة ،باستثناء
إفـ ـ ــادة ال ـس ــائ ــق ال ـ ــذي كـ ــان ي ـن ـقــل الـفـتـيــات
ُويحضرهن من «أبو النور»" ،تاجر البشر"
األشهر بني سوريا والبلدان العربية .ورغم
ّأن مـعـظــم أفـ ــراد ال ـحــراســة الـسـبـعــة ،كــانــوا
يتقاضون مبلغ  ٦٠٠دوالر أسبوعيًا ،إال
ّأن هؤالء يكررون أنهم لم يكونوا على علم
بـمــا ي ـجــري داخـ ــل امل ـب ـنــى .إذ ّإن مهمتهم
كانت تقتصر على إخراج الزبون السكران
أو الــذي يــؤذي الفتيات .ويــروي أحــد هؤالء
ّأن نظام العمل الذي وضعه عماد الريحاوي
ك ــان يـحـظــر عليهم ال ـتــواصــل مــع الفتيات
فــي الــداخــل تـحــت طــائـلــة ال ـطــرد .وبــالـســؤال
عــن أسـلــوب تعامل الــريـحــاوي مــع الفتيات،
أبـلــغ أحــد ال ـحــراس املــوقــوفــن ّأن الــريـحــاوي
ك ــان يــأتــي يــوم ـيــا ع ـنــد ال ـســاعــة الـخــامـســة
والنصف فـجـرًا ،أي قبل نصف ساعة من
مغادرتهم (دوام عملهم بني السادسة مساء
والسادسة فجرًا)ّ .
وردًا على على سؤال أحد
العناصر األمنية في مفرزة االستقصاء عن
سبب قبوله عمال كـهــذا ،قــال أحــد الحراس
ً
ً
املــوقــوفــن  :لــم أجــد عـمــا .كنت عــاطــا من
العملّ .
فخيرت نفسي بني السرقة والقتل
وترويج املـخــدرات وحراسة بائعات الهوى،
ّ
فاخترت األخيرة ألنها األفضل».

ذكــر عمليات التعذيب واالك ــراه التي
يتعرضن لـهــا؟ مــا قصة املبلغ املالي
الـضـخــم ال ــذي ذك ــرت إح ــدى الـفـتـيــات
ّ
في إفادتها أن عماد الريحاوي دفعه
امللف؟ ملــاذا جرت
ليجري إخراجه من ّ
عـمـلـيــة ال ــده ــم ال ـت ــي ن ــف ــذه ــا عـنــاصــر
االسـتـقـصــاء عـلــى مــرحـلـتــن؟ اذ تذكر
املعلومات ،بحسب مصادر التحقيق،
ّ
أن عناصر االستقصاء دهـمــوا مبنى
«ال ـش ــي م ــوري ــس» ،وه ـن ــاك س ــأل ــوا إن
كانت ّ
أي واحــدة مــن الفتيات تمارس
الدعارة باإلكراه ،فرفعت ست سيدات
أي ــديـ ـه ــن .ع ـن ــده ــا اص ـط ـح ـبــت ال ـق ــوى
األمـنـيــة الـسـيــدات ال ـسـ ّـت ،إضــافــة إلــى
س ـ ّـت حــارســات وسـبـعــة ح ــراس جــرى
توقيفهم .وطلب الضابط املسؤول من
الباقيات املـغــادرة .بعد يومني ،وبناء
ع ـلــى إش ـ ــارة ال ـق ـض ــاء ،ب ـعــد اكـتـشــاف
شكل من االتجار بالبشر ،بدأت القوى
األمنية البحث عن باقي الفتيات .وقد
ُعثر على معظمهن في أحد الشاليهات
فــي ال ـب ــوار .وه ـنــا ُي ـطــرح سـ ــؤال :ملــاذا
ُ
تــركــن ه ــؤالء الـفـتـيــات ي ـغ ــادرن ،علمًا
أنـهــن جميعهن ذه ــن إل ــى شاليهات
يـسـتــأجــرهــا ع ـمــاد ال ــري ـح ــاوي .ومل ــاذا
ً
أصـ ـ ــا ،ق ــد ي ـب ـقــى أو ُيـ ـت ــرك الـ ـ ـ ــ«Chez
 »Mauriceالـ ــذي يـسـتـثـمــره مــوريــس
جـ ـعـ ـج ــع م ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــا ،فـ ـيـ ـم ــا ص ــاح ــب
االس ـت ـث ـم ــار األس ــاس ــي م ــوق ــوف مـنــذ
أربعة أشهر؟
ّ
ق ــد يـ ـق ــول ق ــائ ــل أن إقـ ـف ــال الـ ـ ـ ـ ــ«Chez
 »Mauriceسـ ـي ــؤدي ُح ـك ـم ــا ل ـت ـحـ ّـول
ُ
"الزبائن" إلى بيت دعــارة آخــر ،لتكمل
دورة االستغالل .نظرية املــؤامــرة هنا
تقول« :إبحث عن املستفيد» ،فالتجربة
ُ
ّ
تـثـبــت أن «ال ـ ــدزة» دوم ــا يـقــف خلفها
ٌ
ّ
«قواد» آخر سيزدهر عمله بوقف عمل
مـنــافـســه ،لـكــن ه ــذه األس ـئ ـلــة قــد تجد
أجوبة عنها ،فيما قد يبقى كثير منها
بــا إج ــابــة ،علمًا أن مـعـلــومــة وحـيــدة
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ق ــد ت ـش ـفــي الـغـلـيــل.
فاملصادر األمنية ،ومــن بــاب الحرص
ّ
واملـتــابـعــة ،تكشف أن مــراقـبــة الحركة
الـجـغــرافـيــة لهاتفي عـمــاد الــريـحــاوي
وع ـلــي حـســن رص ــدت انـتـقــالـهـمــا إلــى
ُ
األراضي السورية ،إذ تشير املعلومات
ّ
إل ــى أن الــرصــد الـتـقـنــي أظـهـ ّـر أن آخــر
نقطة كان فيها هاتفاهما شغالني هي
عند الـحــدود اللبنانية الـســوريــة قبل
أن ُيقفال نهار اإلثنني املاضي .وامس،
امر قاضي التحقيق بيتر جرمانوس
باقفال  13ملهى على ساحل كسروان،
وذل ـ ـ ــك ب ـس ـب ــب ورود م ـع ـل ــوم ــات عــن
اجـبــار الفتيات على العمل بالدعارة
وعدم اجراء الفحوص الطبية الدورية
لهن وظهور ُ"االيدز" بينهن.
ُمنذ أسابيع ،أقفل الـ«.»Chez Maurice
أن ـقــذت  ٤٧فـتــاة ُيستغللن فــي أعـمــال

بـ  ٢٢عنصرًا فقط ُيريد ّ
القيمون مكافحة االستغالل الجنسي واالتجار بالبشر (مروان طحطح)

ال ــدع ــارة بــاإلج ـبــار ،وم ــن دون مقابل
ِّ
أحيانًاُ .سلمت الفتيات ُإلى جمعيات
لــدعـمـهــن نـفـسـيــا .فـيـمــا أل ـقــي القبض
ّ
على سبعة ّ
حراس وست حارسات ،كن
ّ
فتيات هوى قبل أن يتقدم بهن العمر
ويتراجع طلب الزبائن عليهن .يومها
«أش ـ ـفـ ــق» ع ـل ـي ـهــن ع ـم ــاد ال ــريـ ـح ــاوي،
ً
ـدال من رميهن في الـشــارعّ ،
عينهن
وبـ
حارسات على الفتيات الجديدات.
ل ــم ي ـكــن ال ـ ـ ـ ــ« »Chez Mauriceأق ــل من
مركز اعتقال .في بقعة نائية متفرعة
م ـ ــن شـ ـ ـ ــارع املـ ـع ــامـ ـلـ ـت ــن ،حـ ـي ــث يـقــع
الدعارة .مبنى أبيض بقضبان
حصن
ِّ
ح ــدي ــدي ــة ت ـ ــزن ـ ـ ُـر ط ــاب ـق ـي ــه ك ـم ــا غ ــرف
ِّ
السجنُ .وزعــت بعناية ست كاميرات
مــراقـبــة لترصد الـ ـ ّ
ـزوار ،وربـمــا أيضًا،
ٍّ
العاملني واملتطفلني على حــد ســواء.
زوايا الكاميرات كفيلة بتحديد هوية
األش ـخ ــاص وأرق ـ ــام سـيــاراتـهــم حتى.
ّ
وأكـ ـث ــر م ــا يـ ـش ـ ّـد االنـ ـتـ ـب ــاه أن زج ــاج
ُ
ِّ
نوافذه طلي باألسودُ .يريد القيم عليه
عــزل مــن فيه عــن العالم الـخــارجــي .لم
يستخدم زجاجًا ّ
بعازل للرؤيا،
مزودًا
ٍ

ّ
بــل وضــع الـطــاء ليطمئن إلــى أن ــه لن
ُيثقب أو ُيزال.
ت ـعــود قـصــة ال ـ ـ ــ« »Chez Mauriceإلــى
سنوات خلت .فقد كان موريس جعجع
يملك مطعمًا في منطقة غزير يحمل
اس ــم « »Chez Mauriceمـنــذ س ـنــوات،
لـكـنــه اش ـت ـهــر ب ـعــدمــا ص ــار يـسـتـخــدم
الشقق القائمة فــوق املطعم لتسهيل
الــدعــارة لزبائنه .وبعدما ذاع صيته،
ُوت ـ ـحـ ــت ضـ ـغ ــط ُ شـ ـ ـك ـ ــاوى ال ـ ـج ـ ـيـ ــران،
أغـلــق املطعم وخـ ِـتــم بالشمع األحـمــر.
حصل ذلــك منذ ســت سـنــوات تقريبًا.

ّلماذا جرى الدهم الذي
نفذه عناصر االستقصاء
على مرحلتين؟

انتقل بعدها جعجع لالستثمار في
منطقة املـعــامـلـتــن ،فــاسـتــأجــر املبنى
الــذي ُيـعــرف بــاســم «شاليهات املـيــر»،
وهو املكان الذي ُس ِجنت فيه الفتيات،
دوه ــم أخ ـي ـرًا .وأبـقــى التسمية
وال ــذي ِ
ن ـف ـس ـهــا « »Chez Mauriceلـلـحـفــاظ
على زبائنه .ثـ ّـم ّ
ضمن املبنى لكل من
عـمــاد الــريـحــاوي وعـلــي حسن (وهما
س ــوري ــان) الـلــذيــن تــولـيــا إدارة أعـمــال
ّ
الـ ــدعـ ــارة ه ـن ــاك ،عـلـمــا أن امل ــذك ــوري ــن
كــانــا يـعـمــان ل ــدى «أب ــو غـ ــارو» ،أحــد
أشهر ّ
القوادين ،الذي توفي منذ أربع
ّ
سنوات .غير أن اسم «أبو غــارو» بقي
ُيتداول للشهرة التي يتمتع بها املكان
ف ــي أوس ـ ــاط ال ـش ـب ــاب ،ول ـق ــدرت ــه على
جــذب الــزبــائــن ،بحسب أحــد املـصــادر
األمنية.
أوق ــف مـكـتــب حـمــايــة اآلداب مــوريــس
ُّ
جعجع منذ أربعة أشهر تقريبًا .ات ِهم
ّ
الــرجــل ب ــ«االت ـجــار بــالـبـشــر» ،علمًا أن
مــذكــرة التوقيف ال ـصــادرة بحقه أتت
ّ
عـلــى خلفية إف ــادة فـتـيــات ك ــن يعملن
فـ ــي الـ ـ ــدعـ ـ ــارة ب ـت ـس ـه ـيــل مـ ــن جـعـجــع

تقرير

إعادة فتح مكب الكفور العشوائي
آمال خليل
ك ــأن أزم ــة الـنـفــايــات لــم تحصل أو أن
الـحــراك الشعبي لم يمر في النبطية.
ف ـقــد ت ـق ــرر إعـ ـ ــادة ف ـتــح م ـكــب ال ـك ـفــور
العشوائي مجددًا لرمي نفايات املدينة
وبلداتها ،إذ علم أهالي الكفور ،أمس،
أن املكب الذي أقفلوه بأجسادهم قبل
ّ
أشهر ،عاد كحل وحيد ألزمة النفايات
التي تجددت في املنطقة ،بسبب تعثر
عمل معمل الكفور ملعالجة النفايات،

بعد شهر واحد فقط على انطالقته.
منذ أيام ،تراكمت أكوام النفايات في
شـ ــوارع الـنـبـطـيــة وب ـلــدات ـهــا ،بسبب
عدم جمعها ونقلها إلى املعمل وفق
االتفاق بني وزارة التنمية (الوصية
على املعمل) واتحاد بلديات الشقيف
(املشرف) والشركة التي رست عليها
مناقصة التشغيل "دنش والفاجيت"
وامل ـت ـع ـه ــد ح ـس ــن ب ـص ــل امل ـك ـل ــف مــن
االتـحــاد جمع النفايات ونقلها إلى
املعمل.

أين يكمن الخلل بني األطراف األربعة،
الذي أعاد املنطقة إلى النقطة الصفر؟
قـبــل أس ـبــوعــنّ ،
وج ــه رئـيــس االتـحــاد
محمد جابر إنذارًا إلى الشركة بسبب
تقصيرها ،منتقدًا بــطء معالجة 150
طنًا تنقل إليه يوميًا من مدينة النبطية
وبلداتها .واألسباب :عدد العمال غير
الـكــافــي املـكـلــف بــالـفــرز وتشغيل آالت
الفرم والتخمير لساعات قليلة ،وجعل
الشاحنات املحملة بالنفايات تنتظر
لـســاعــات قبل تفريغ حمولتها داخــل

امل ـع ـمــل ،وإف ـ ــراغ أط ـن ــان م ــن الـنـفــايــات
ف ــي م ــواق ــف الـ ـسـ ـي ــارات وال ـشــاح ـنــات
ب ـعــد ت ـك ـ ّـدس كـمـيــاتـهــا داخـ ــل املـعـمــل،
وتكدس أطنان البالستيك والكرتون
املـفــرزة فــي ال ــزواي ــا ...منذ ذلــك الحني،
لــم تـقــم الـشــركــة بـمـعــالـجــة الـخـلــل ،بل
ازداد البطء في املعالجة ،حتى تكدس
 800طــن مــن الـنـفــايــات غـيــر املعالجة
في أرجاء املعمل ،بحسب عضو بلدية
الكفور املنحلة جان ناصيف .وتراكمت
ّ
ال ـن ـفــايــات ف ــي الـ ـش ــوارع بـسـبــب تلكؤ

املتعهد في جمع النفايات ألن "آلياته
وعماله ليسوا جاهزين للمهمة بعد"،
وفق مصادر في االتحاد.
ً
بـ ـ ـ ــدال م ـ ــن م ـ ّع ــال ـج ــة األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ال ـت ــي
أدت إل ــى تـعــثــر تـجــربــة املـعـمــل وجمع
ال ـن ـفــايــات ف ــي شـهــرهــا األول ،وج ــدت
القوى الحزبية النافذة في إعادة فتح
ً
ً
مكب الكفور حال سريعًا وسهال لعدم
تــراكــم الـنـفــايــات ألســابـيــع كـمــا حصل
سابقًا ،علمًا بأن عمليات سرية لرمي
للنفايات في املكب سجلت قبل عشرة

