<< على ال��رغ��م م��ن أن «ح��زب
الله» يرفع الفتات «املقاومة والجهاد»
منذ تأسيسه في عقد الثمانينيات
من القرن امل��اض��ي ،إال أن الحزب –
في حقيقة األمر -هو ّ
عراب شبكات
الدعارة والرقيق األبيض في لبنان،
وهو أمر بات معلوما للكافة ،إلى حد
أن ناشطا إعالميا في الثورة السورية
أك��د أن «وراء ك��ل بيت دع���ارة في
بيروت ..لحية حسن نصر الله»!
وليس نشاط «ح��زب ال��ل��ه» في
مجال ال��دع��ارة واإلت��ج��ار بالرقيق
األب��ي��ض ج���دي���دا ،ف��ف��ي ديسمبر
 2011نشر موقع «ح��زب الكتائب»
اإلل��ك��ت��رون��ي م��ع��ل��وم��ات ف��ي غاية
الخطورة عن شبكة دع��ارة يديرها
«حزب الله» في املعاملتني للتجسس
على رواد «علب الليل» في بيروت من
املوظفني واإلعالميني والقضاة الذين
يترددون عليها.
وعمل «ح��زب الله» منذ سنوات
طويلة على اختراق أوساط القضاة
وال��س��ي��اس��ي�ين واإلع�لام��ي�ين عبر
«م��ج��ن��دات» م��ن جنسيات روس��ي��ة
وعربية كان يرسلهن إلى املعاملتني
للعمل في ال��دع��ارة بهذه األماكن
املشبوهة ،ما يسهل عليهن استقاء
املعلومات من زبائنهن تحت جنح
الليل.

فساد الحزب «المسكوت عنه»
ُ
في تقرير لها نشر منتصف العام
امل��اض��ي ،نقلت صحيفة «السياسة»


ناشط إعالمي في الثورة السورية:
وراء كل بيت دعارة في بيروت..
لحية حسن نصر الله!


الكويتية عن أوس��اط لبنانية أمنية
وحزبية ،قولها إن «ه��ن��اك ح��االت
متفشية من الفساد بهدف الكسب
املالي تقودها قيادات في الحزب أو
عن طريق مقربني منهم ،من خالل
أشكال متعددة هي في حكم املسكوت
عنه في الساحة السياسية اللبنانية،
أبرزها إدارة بيوت ال��دع��ارة ،وإدارة
شبكات ل��زراع��ة وت��روي��ج امل��خ��درات،
وإدارة شبكات ملمارسة القمار».
وأك����دت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن «ف��س��اد
املسؤولني في الحزب وصل إلى حد
الدخول في شبكات تناقض ما تنادي
ب��ه م��ب��ادئ ال��ح��زب املعلنة ،فهناك
م��س��ؤول��ون ي��دي��رون شبكات دع��ارة
سرية من عشرات النساء والفتيات
اللبنانيات والسوريات والعراقيات
اللواتي تقطعت بهن سبل الحياة،
واضطررن إلى مزاولة هذه املهنة التي
تحميها قيادات في الحزب ،أو أن بعض
عصاباتها تجبرهن بالقوة على هذه

املزاولة» ،وذلك رغم أن نصر الله اعتاد
في خطاباته الجماهيرية أن يصف
قادة حزب الله ومناصريه بـ«أشرف
الناس»!

بيع السوريات في «سوق النخاسة»
والغريب أن ميليشيا الحزب التي
ت��واص��ل ممارسة االنتهاكات بحق
الشعب ال��س��وري ،من قتل وتعذيب
وتجويع ،ومساندة جرائم بشار األسد،
سعت ف��ي آخ��ر م��ح��اوالت الحزب
للنيل من الثورة السورية وتشويه
ُ
أهدافها ،تصوير فظاعة ما ارتكب
بحق الالجئات السوريات الضالعات
في شبكات الدعارة واإلتجار بالبشر
على أنه «نتاج الثورة السورية وأحد
عواقبها».
وزع��م محمد فنيش أح��د قادة
ال��ح��زب أن شبكات ال��دع��ارة التي

تضم سوريات الجئات «واح��دة من
إفرازات ما يسمى بالثورة أو املعارضة
ّ
يجوز
ال��س��وري��ة ،إذ أصبح البعض
لنفسه أن يضع يده كملك يمني أو
ً
سبي على بعض الفتيات ،مستغال
الوضع األمني وبؤس بعض العائالت،
ليبيعهن في سوق النخاسة».
وف��ي السياق ،شنت اإلعالمية
ماريا معلوف العام املاضي هجوما
عنيفا على «حزب الله» عبر صفحتها
الرسمية في موقع «تويتر» جاء فيه:
«إن هذا الحزب ُبني على الدعارة
تحت شعار املتعة ،فقد ثبت للجميع
أنه هو حزب الدعارة بامتياز ،وأنه
يقوم بتشغيل النساء ف��ي املتعة
ال��ح��رام هنا وه��ن��اك ،وم��ن بينهن
زوجات قتاله في سوريا».
وأض��اف��ت معلوف« :كيف تعيل
نساء ه��ؤالء القتلى أبنائهن لوال
املهمات املوكلة لهن في حقل الدعارة
تحت مسمى املتعة؟ حزب الله املشغل
واملستفيد».
وفي يونيو  2017كشفت مواقع
ل��ب��ن��ان��ي��ة ع��ن ت��ف��اص��ي��ل ج��دي��دة
«صادمة» في قضية تحرير  75فتاة
تعرضن لالستعباد واالغ��ت��ص��اب
واإلج���ه���اض ال��ق��س��ري والتعذيب
النفسي والجسدي والتشويه ،بهدف
إجبارهن على ممارسة الدعارة من
قبل شبكة لبنانية تابعة لـ«حزب
الله».
ّ
وحسب املواقع لبنانية ،فقد تولى
رجالن تابعان للحزب ّ
مهمة إحضار
الفتيات من سوريا .وكانا يذهبان إلى
سوريا بسيارة رباعية الدفع غالية

«حزب اهلل»..
عراب شبكات الدعارة
ّ
في لبنان
42

العدد الرابع  -يناير 2018م

الثمن ،وي��وه��م��ان الفتيات بأنهما
يمتلكان مطاعم باذخة في بيروت،
وي��ري��دان منهن العمل فيها .وفور
وص��ول الضحية إلى بيروت تجري
مصادرة هاتفها الخلوي وجواز السفر
ّ
الهوية واحتجازها.
أو بطاقة
وض��م��ن ال��وق��ائ��ع أن املشغلني
ْ
يلجأون إلى «بيع» َمن ال تلتزم من
الفتيات بشروط العمل إلى شبكات
أخ���رى ،أو «ت��أج��ي��ره��ا» ف��ي أحيان
أخرى .ويبلغ سعر الفتاة نحو 2000
دوالر أمريكي .ويصل املشغلون إلى
هذه النتيجة بعد نحو  4أشهر من
الضغط النفسي والتعذيب الجسدي
للفتاة.
وأك��دت مواقع لبنانية ارتباط
ال��ش��ب��ك��ة بشخصيات ن��اف��ذة في
«حزب الله» ،وحسب إفادات الفتيات
املحررات وبعض املطلعني ،فإن املالهي
الليلية الخاصة بهذه الشبكة كانت
تقفل بالشمع األحمر ليعاد فتحهما
بعد يوم أو يومني .وكذلك حصلت
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مسؤولون في الحزب يديرون «شبكات دعارة»
من لبنانيات وسوريات وعراقيات
تقطعت بهن سبل الحياة


ّ
سابقًا عمليات توقيف عدة ألعضاء
في الشبكة وفتيات يجبرن على
ممارسة ال��دع��ارة ،وكانت األجهزة
املعنية تفرج عنهم من دون استكمال
التحقيقات واإلج����راءات وتوفير
الحماية للموقوفات.
وعمد مشغلو الشبكة إلى زرع
«مخبرات» بني الفتيات من حني إلى
ّ
أساسية
آخ��ر .وللمخبرات وظيفة

ّ
الخاصة
تتمثل في نقل األحاديث
بينهن للمشغلني ،خصوصًا إذا ما
تضمنت أي تفاصيل عن التفكير
بالهرب أو عدم اإلذعان لألوامر .كما
أرس��ل املشغلون ع��ددًا من «الزبائن
ال��وه��م��ي�ين» ،ب��ه��دف معرفة م��ا إذا
ما كانت الصبايا يشتكني من سوء
املعاملة!

فضائح الحزب الدامغة
ه��ذه الفضائح الدامغة كشفها
أيضا منشق عن «حزب الله» ،مؤكدا
أن شبكات الدعارة في لبنان تحت
حماية ال��ح��زب ،وأن امل��دع��و علي
حسني زعيتر هو مسؤول أكبر شبكة
دعارة لتمويل أنشطة الحزب ،وجمع
املعلومات الحساسة عن السياسيني
اللبنانيني والعرب.
وأكد املنشق في تغريدة له على
حسابه بموقع «تويتر» العام املاضي،
أن «هذه أخالق حسن نصر الدعارة
لتمويل احتالل سوريا ،مشيرا إلى
أن ال��ح��ل الوحيد م��ع ال��ح��زب ،هو
سحب األم��وال العربية من البنوك
اللبنانية ،وط��رد أتباع الحزب من
الخليج.
من جهته ،قال أبو جعفر املغربل
الناشط اإلعالمي في الثورة السورية
«إن وراء كل بيت دعارة في بيروت،
لحية حسن نصر الله» ،مشيرا إلى
أن إيقاف مصادر تمويل «حزب الله»
سينتهي بالقبض على آخر شبكة
دعارة في البالد.
وتساءل الكاتب اللبناني حسني
أحمد صبرا« :إن لم يكن حزب الله
هو الذي يدير شبكات الدعارة تلك
بشكل مباشر لكان فعل
بالواسطة أو
ٍ
َ
املستحيل للقضاء عليها ..مل��اذا؟ ألن
شبكات ال��دع��ارة هي الباب األمثل
واألسهل للموساد اإلسرائيلي ولغـيره
من أجهزة االستخبارات الختراقها
وتجنيد العمالء من خاللها ..إذًا ،ما
ه��ي مصلحة ح��زب الله م��ن إنشاء
شبكات للدعارة تنشط في مجتمعه
ٍ
املقاوم حيث أشرف الناس؟!».
أضاف «صبرا» أن الجواب بسيط،
َ َ
وهو أن كل األنظمة والدويالت التي
يطغى عليها الطابع األمـني البحت
تصبح شبكات ال��دع��ارة الزم��ة من
لوازمها لتحقيق هدفني اثنني ،وهما
في حالة «حزب الله» كاآلتي:
ً
أوال ،اس��ت��خ��دام ه��ذه الشبكات
ألغراض التجسس بما يحقق أغراض
هذا الحزب في بسط نفوذ دويلته
وحماية أمنها.
ث��ان��ي��ًا ،ال��ت��رف��ي��ه ع��ن جمهور
املقاومة وإلهائه في وق��ت ال يلبث
حرب
أن ُيخرجه ه��ذا الحزب من
ٍ
حرب أخرى ينجم عنها
ُليدخله في
ٍ
ٌ
دم��ار وخ��راب وج��وع وفقر وأزم��ات
لها بداية وليس لها نهاية ،وكم من
أنظمة ج��ائ��رة استخدمت سالح
الجنس واملخدرات لتجعل من شعوبها
في سابع نومة لتلتـهي هذه الشعوب
عن محاسبتها عن عهرها وفجورها
وبطشها واستبدادها ووضعها لثروات
البالد في كرشها».
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