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• مهمة احلراسة..شاقة

الحارسات الشخصيات في العالم العربي ..استعراض
نسرين عزالدين:

احلارس الشخصي لم يعد اخليار
االول عند البعض فالعائالت
املسلمة تفضل احلارسات وقد
متت جتارب ناجحة في اجلزائر
وف��ي اإلم���ارات للتدريب نفسه
الذي يخضع له الرجل.
ه��ن��اك ص���ورة منطية مرتبطة
ب��احل��ارس ال��ش��خ��ص��ي :طويل
القامة ضخم اجلثة بعضالت
بارزة وذراعني كبيرتني ونظرة
تثير خ��وف م��ن ح��ول��ه وطبعً ا
النظارات الشمسية واملالبس
السوداء أو البدلة الداكنة اللون.
ولكن الصورة لم تعد كذلك ومت

استبدال امل���رأة بالرجل ولعل
ً
رس��وخ��ا في
ال��ص��ورة األك��ث��ر
عقولنا هي احلارسات السابقات
ملعمر ال��ق��ذاف��ي وم���ؤخ��� ًرا أث��ار
الفنان جورج وسوف ضجة بعد
ظهوره مع حارسته الشخصية
نيرمني وك���ان نصيبه الكثير
من السخرية .البعض يعتبر
ً
استعراضا ال أكثر بحكم
األم��ر
أن امل��رأة «ضعيفة» وال ميكنها
أن توفر احلماية للرجل الذي
ترافقه أو للمرأة التي ترافقها أو
العائلة املكلفة حمايتها .ولكن
الواقع مغاير متا ًما؛ فاحلارسات
الشخصيات ازداد الطلب عليهن
عامل ًّيا ولعدة أسباب وجيهة ما

جعل عاملنا العربي أو األقل الفئة
التي حتتاج ال��ى حماية تقتنع
بهذه األس��ب��اب وتفضل اعتماد
ً
عوضا عن الرجال مفتولي
النساء
ال��ع��ض�لات أص���ح���اب اجل��ث��ث
الضخمة .وف��ي ال��واق��ع النساء
اللواتي يتم توظيفهن حارسات
شخصيات هن «باحلجم العادي»
أي يشبهن غيرهن من النساء فال
عضالت وال ص��ور رجولية بل
مجرد امرأة عادية.
املرأة ال تلفت األنظار

ص����ورة احل����ارس الشخصي
م��ع��روف��ة ل��دى اجلميع وعليه
حتى لو كانت احلشود لم متيز

الشخصية املهمة ه��ذه أو تلك
ف��إن منظر احل��ارس الشخصي
سيلفت األنظار بالتأكيد .ولكن
امل��رأة بشكلها العادي ستوحي
ب��أن��ه��ا إم���ا م��رب��ي��ة أط���ف���ال أو
سكرتيرة أو مساعدة وعليه فهي
ال تلفت األنظار وال يتم الكشف
عن هويتها أو عن وظيفتها ما
يجعلها ت��ق��وم بعملها بشكل
أفضل من الرجل الذي تنصب كل
العيون عليه ويتم التركيز على
كل خطوة يقوم بها.
العائالت املسلمة تفضل
احلارسات

ه��ن��اك ت��وج��ه ع����ام لتوظيف

ح��ارس��ات شخصيات حلماية
أف�����راد ع���ائ�ل�ات الشخصيات
املهمة أو األثرياء أو غيرهم من
الفئات التي حتتاج إلى حماية.
األسباب عديدة ولعل أهمها أن
وجود الرجال مع النساء طوال
الوقت غير مريح للطرفني فال
احلارس الشخصي ميكنه القيام
بواجباته على أكمل وجه بحكم
أن ه��ن��اك بعض األم��اك��ن التي
ال يسمح له بالوجود فيها وال
األفراد املكلف حمايتهم يشعرون
بالراحة بحكم أن هناك مجموعة
من الرجال حولهم طوال الوقت.
معضلة مت حلها بسهولة من
خ�لال توظيف النساء اللواتي

ميكنهن التواجد ف��ي أي مكان
وف��ي أي وق��ت وتوفير احلماية
الضرورية.
جتارب ناجحة :في اجلزائر

جت��رب��ة اجل���زائ���ر أث��ب��ت��ت أن
احلارسات الشخصيات ميكنهن
توفير احلماية .ففي العام 2012
قامت مصلحة احلماية واألم��ن
التابعة للمديرية العامة لألمن
اجل��زائ��ري بفتح امل��ج��ال أم��ام
العنصر النسوي لتكوين فرقة
خاصة من حارسات للشخصيات
تتميز عناصرها بقوة قتالية
وبالرشاقة.
التدريب حاله حال أي برنامج

