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• بروفة في حال حدوث خطر

• تدريبات شاقة

• حارسة شخصية

أم حماية فعلية؟
ت��دري��ب ف��ي ال��ع��ال��م ق���ام على
تكوين وصقل وتنمية القدرات
واك��ت��س��اب التقنيات املختلفة
على غرار ما يخضع له الرجال.
فحارسات احلماية الشخصية
من النسوة مثلهن مثل الرجال ال
يحتجن إلى األسلحة عند التدخل
ب��ل يستخدمن ال��ق��وة واحلنكة
والتقنيات القتالية والدفاعية.
وبالفعل يتم انتداب حارسات
شخصيات مع الفرق املخصصة
حلماية الوزيرات والشخصيات
النسوية األجنبية والضيفات
األج��ن��ب��ي��ات ح��ت��ى إن بعض
ال���وزراء «ال��رج��ال» طلبوا ضم
احلارسات لفرقهن؛ ألنهن «أكثر

صرامة وحز ًما» من الرجال.
 ..واإلمارات

اإلمارات بدورها خاضت جتربة
ناجحة ج ًدّا في مجال احلارسات
الشخصيات .الفريق النسائي
اخل��اص بحماية الشخصيات
التابع لشرطة دبي قام بالفعل
بحماية أكثر من  500شخصية
ف��ي أك��ث��ر م��ن  1000مناسبة.
الفريق هذا يخضع للتدريبات
نفسها ال��ت��ي يتلقاها ال��رج��ال
سواء من ناحية املهارات القتالية
وإط��ل�اق ال��ن��ار ورص���د اخلطر
والتعامل معه وحتى التدريب
على مواقف اخلطف واحتجاز

• حارسة تتمتع بذكاء حاد

ال��ره��ائ��ن وال��ت��ع��رض ل��غ��ارة
مفاجئة.
قسم حماية الشخصيات يقوم
بعمليات ال��ت��أم�ين واحل��راس��ة
للشخصيات املهمة ال��زائ��رة أو
املقيمة فريق الدراجات النارية
النسائي حلماية الشخصيات
ي��ض��م  18ف��ت��اة ي��ق��م��ن ب���دور
املرافقة للشخصيات في مقدمة
امل���وك���ب ب��اع��ت��ب��اره��ن ف��ري��ق
استطالع ومنهن من يقمن بتأمني
وحماية الشخصية املهمة سواء
بالسيارات املرافقة للشخصية أو
الدراجات.
في املقابل مصر ما تزال تخطو
اخلطوات األولى في هذا املجال

مع هند وجيه التي تعتبر أول
حارسة شخصية مصرية .وقد
أكدت أنها بالفعل عملت حارسة
لعدد من الفنانني والشخصيات
العامة وبعض العائالت العربية
واألجنبية خ�لال مكوثهن في
مصر.
سالح سري متعدد املواهب

احلماية ميكن توفيرها من خالل
عنصر املفاجئة ال���ذي يحبط
املخطط ل�لاع��ت��داء أو الهجوم
ومبا انه كما سبق وذكرنا املرأة
ميكنها وبسهولة االن��دم��اج مع
احلشود وعدم البروز فهي بحد
ذاتها س�لاح الشخصية املهمة

ال��س��ري .وه��ذه النقطة جعلت
ع���ددا ً كبيرا ً م��ن زع��م��اء العالم
ال��غ��رب��ي وال��ع��رب��ي يعتمدون
على احل��ارس��ات الشخصيات.
النقطة الثانية املهمة ه��و أن
املرأة بطبيعتها ميكنها االنتباه
للتفاصيل أكثر من الرجل كما
أنها تبرع أكثر منه ف��ي املهام
املتعددة وعليه فهي تتفوق عليه
في هذا املجال.
من املهارات االخرى التي متلكها
احل���ارس���ات ال��ش��خ��ص��ي��ات هو
سحب فتيل التوتر في حال كان
الوضع يتصاعد خ�لال قيامهن
مبرافقة شخصية ما فتأثير املرأة
حارسة شخصية كانت ام ال له

تأثيره املهدئ على محطيه.
ال���ت���ع���ام���ل م����ع احل����ارس����ات
الشخصيات أفضل خيار ممكن
للعائالت أيضا ً ليس فقط بسبب
ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د اخل��اص��ة
باملجتمعات العربية بل النهن
ميكنهن التواصل م��ع االطفال
بشكل أفضل ما يجعلهم يشعرون
براحة أكبر وبالتالي يلتزمون
بالتعليمات النها جزء من عالقة
ودي��ة م��ع احل��ارس��ة بينما هذا
االم��ر ق��د ال يكون م��وج��ودا ً مع
احل��ارس الشخصي ال��ذي ن��ادرا ً
ما يحاول حتى خلق عالقة ودية
مع االطفال الذين اصالً يشعرون
بالتهديد من وجوده.

