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في البداية، هل من املمكن تقدمي 
نبذة عن الدار، وعدد النزالء فيها؟
الرعايــة  دار  تعتبــر  ٭ 
االجتماعيــة «فتيــان» احدى 
ادارة رعايــة األحــداث،  دور 
وعدد نــزالء الــدار حاليا ٣٠ 
نزيال جميعهم مبوجب احكام 
قضائية من محكمة األحداث، 
وهنــا احلكم هو عبــارة عن 
تدبير قضائــي أي مبعنى ان 
املوجودين محكومني والتدبير 
اقل حــدة من شــدة العقوبة 

باحلبس.
وقد يصل التدبير بحكمه الى 
ثالث أو خمس سنوات، وبعض 
احلاالت ألسبوع أو لشهر مثل 
قضايا املــرور والقيــادة من 
دون رخصة والتــي تبدأ من 
اســبوع الى مدة وفق ما يراه 
القاضي مناسبا، وهناك قضايا 
قتل ارتــأى القاضي ان يكون 
حكمها «تدبيرا» أي اقل عقوبة 
من احلبس، واملشــرع عندما 
وضع العقوبة وضع «احلبس 
والتدابير» ليكون اقل شــدة، 
وحاليــا النــزالء املوجودون 
فــي قضايا مختلفــة من قتل 
ومخــدرات وســرقات وهتك 
عــرض ومشــاجرات، وأكثر 
احلاالت حاليا هي الســرقات 
والتــي أصبحت منذ ســنتني 
ظاهرة ملحوظة بأعلى نسبة 
يليها اخلطف ثم هتك العرض.

وبعد تشديد احلمالت األمنية 
من وزارة الداخلية في السنوات 
الثالث االخيرة زاد عدد األحداث 
مبوجب احكام تدبير ايداع في 
الرعاية االجتماعية ملدة أسبوع 
أو أسبوعني، وشهر وشهرين 
لقيادة مركبة من دون رخصة 
أو مخالفة قيادة ورعونة، وقد 
يتشدد القاضي حسب القيادة 
وما تالها من قضايا مرافقة لها.

٣ حاالت قتل

وملاذا  القتل،  حاالت  عدد  كم 
«الرعاية» وليس «التقومي»؟

٭ لدينا ثالث قضايا قتل، ارتأى 
القاضي ان يخفف احلكم فيها 
بناء علــى احلالتني الصحية 
والنفسية للجاني، واستنادا 
لتقرير من الصحة النفســية 
بأن اجلاني مسؤول عن سلوكه 
بنسبة معينة وليس بنسبة 
١٠٠٪ مــن الناحية القانونية، 
لذا اتــى حكمــه «تدبيرا» في 
الرعاية االجتماعية ولكن في 
حال املسؤولية بالكامل يحكم 
على احلدث اجلاني باحلبس 

في دار التقومي االجتماعي.

وكيف تتوزع أعداد تلك احلاالت؟
٭ لدينــا ٣ حــاالت قتل، و١٧ 
ســرقة، واملتبقــي موزعــة 
بــني قضايا مــرور ومخدرات 
واستيالء على مال الغير وهتك 

عرض.

وماذا بالنسبة لقضايا املخدرات 
هل هي تعاط أم ترويج؟

٭ أغلبية احلاالت من املتعاطني 
باملخــدرات فــي دار الرعايــة 
فتيان، امــا املروجون فيحكم 
عليهم باحلبس في دار التقومي 
كعقوبة أشد، ويتم التنسيق 
ملعاجلتهــم مع وزارة الصحة 
ومركز االدمان، ولدينا عيادة 
طبية خاصــة بالدار في حال 
أوصى مركز االدمان بعقاقير 
معينة حلني ســحب السموم 
من اجلســم وتنظيفه بشكل 
كامل، والعيادة تعطي النزيل 
العالج بشــكل مباشــر حلني 
تأهيله للخروج الى املجتمع 

وانتهاء مدة تدبيره.
تأهيل احلدث

عمليات  في  املتبعة  اخلطة  ما 
التأهيل؟

٭ فور التحاق أي نزيل بدار 

الرعايــة يتــم توجيــه طلب 
«كتاب ملن يهمه االمر» لوزارة 
التربية ليتم احلاقه مبدرسة 
الــدار، وجتــدر االشــارة الى 
وجود مــدارس تابعة لوزارة 
التربية بكل الــدور اإليوائية 
فــي ادارة األحــداث، وهنــاك 
تنسيق بني وزارتي الشؤون 
والتربيــة إلحلــاق أي نزيل، 
ومينح الطالب شــهادة نهاية 
السنة املدرسية باسم املدرسة 
املوجودة فــي اخلارج ضمن 

منطقته السكنية.
وأي نزيل يتم إحلاقه مباشرة 
باملدرسة وننسق مع األهالي 
بالنســبة للتعليم، وفي حال 
النزيــل ملدرســني  احتيــاج 
النزيــل  ننســق مــع أســرة 
لتوفير مدرسني خصوصيني 
باألخــص لطلبة الصف الـ ١٢ 
العلمي واألدبي ويتم تخصيص 
قاعة داخل الدار لتقوية األبناء 

دراسيا.
أما بالنســبة للتأهيل فلدينا 
عدد من االخصائيني النفسيني 
واالخصائيــني االجتماعيني، 
وهنــاك تواصــل مع االســرة 
من قبل اخصائيــي اجلماعة 
ويبقــى التواصل مــع االبناء 
على مدار الســاعة، باالضافة 
الى اخصائيي البحث في املكتب 
اخلارجــي والذيــن يقومون 
بالتنســيق مع أســر النزالء 
التربيــة واجلهــات  ووزارة 
املختلفة ملصلحة النزيل، ودور 
األخصائــي النفســي متابعة 
أمور احلدث النفســية وعمل 
اختبارات الذكاء وتصنيفه إذا 
كان يحتاج ألي عالج خارجي 
او االســتقرار النفســي داخل 

الدار.

وماذا عن التدريب املهني ومجاالته؟
٭ بالنســبة لتأهيــل النزالء 
مهنيــًا نعمل بشــكل متكامل 
ومبا يناسب النزالء ورغباتهم 
وميولهــم، فلدينا عدة ورش 
منها ورشة امليكانيك، النجارة، 
املطبعة، ورشة ارتك، وورش 
زراعية خارجية وورشة تربية 
الدواجــن. ونحــرص على ان 
يكون اجلميع منتجا وكل نزيل 
وفق هواياته فيتم توزيعهم 
علــى الورش مــع مدربني من 
التعليم التطبيقي، واحلصص 
في الورش تختلف على فترتني 
(أحد وثالثاء وخميس) و(اثنني 
وأربعــاء) ويتــم االتفاق مع 
«التطبيقي» على إقامة الدورات 
والبرامج التدريبية، وبالنسبة 
للمنتجات نقوم بتوزيعها على 
زوار قطــاع الرعاية والوفود 

النــزالء  للتعريــف بقــدرات 
وقابليــة أن يكونــوا أفــرادا 
منتجني مبا يتناسب وقدراتهم 
ومستوياتهم، كما ننظم بعض 
املسابقات التي تقام على مدار 
العام منها الرياضية والثقافية 
ونكــرم الفائزين بجوائز من 
منتجات النزالء تشجيعا لهم 
وتأكيدا إلثبــات قدرتهم على 

أن يكونوا إيجابيني.
حمالت التوعية

هل من حمالت للتوعية والتواصل 
بالعالقة مع أولياء األمور؟

٭ األســرة هي النواة االولى 
لبناء شخصية أي نزيل، ولكن 
لألسف أن األكثرية من النزالء 
لديهم مشاكل أسرية ويعانون 
مــن التفكك األســري ومعظم 
احلاالت يكون فيها األب واألم 
مطلقني أو هناك تصدع اسري 
او دلع وترف زائدين، كما يكون 
هناك جهل من بعض األسر في 
معرفة أسس التربية الصحيحة 
والتنشئة السليمة، كما ابتعد 
البعض عن الدين فبعضهم ال 
يعرف أن يقرأ الفاحتة، ومنهم 
لألســف أميون ويتــم عندنا 
إدخالهم في دورات حملو أمية.

ونحن نتواصل مع االسرة فور 
دخول النزيل ونحاول توعية 
االسرة وتنظيم الدورات لالسر 
فــي دور الرعايــة بعد الدوام 
الرســمي، وفــي املجمع مركز 
لالرشاد النفسي في حال حكم 
على نزيل شــهر ايداع، وبعد 
خروجه نرسل كتابا إلى مركز 
االرشاد النفسي للتواصل مع 
االسرة ومتابعة النزيل لتوفير 

الرعاية الالحقة.
كما كان هناك مشــروع كبير 
وزارة  مــن  كل  مبشــاركة 
التربية، وجمعية  الشــؤون، 
احملامني، حتت مسمى «الثقافة 
القانونيــة حتمينــي» والذي 
أعدتــه مراقبة ادارة اخلدمات 
االجتماعية والنفسية السابقة 
في وزارة التربية مرمي العنزي 
وكان يشمل محافظات الكويت 
الست، وكان فيه خبير محاضر 
لــكل  مــن رعايــة األحــداث 
محافظة يتم من خالله تنظيم 
محاضرات للمدارس املتوسطة 
والثانويــة (بنني وبنات) في 
جميــع احملافظــات على مدار 
السنة لنشر التوعية ودورها 
فــي إظهــار بعــض املشــاكل 
والظواهر السلبية املجتمعية 
لتالفيها ووضع دراسات فعلية 
إليجــاد احللول لهــا، وكانت 
هنــاك حمــالت توعوية عبر 
الفالشــات مع وزارة االعالم، 

ونعمل أيضا على اســتضافة 
مختصني من ادارة األحداث في 
إذاعة الكويت لنشر التوعية في 
املجتمع، فالتوعية تبدأ البيت 
ثم املدرســة، ووزارة االعالم، 
ودور املجتمع بشكل متكامل 

لنشر الوعي في هذا الشأن.
التعاون  وبالنســبة لعــودة 
مــع وزارة التربية في توعية 
النــشء، فنحــن فــي اإلدارة 
بانتظار القرار من املختصني، 
بعودة العمــل وفقا لتصريح 
الوكيل املساعد للقطاع مسلم 
الســبيعي عن عودة اخلدمة 
املنزليــة للمســنني، ونتمنى 
أن تليها عودة أنشــطة ادارة 
األحداث التوعوية، وقد قدمنا 
كتابا الى وكيل الرعاية بعودة 
السماح للمتميزين من نزالء 
األحداث بزيارة أسرهم مبوجب 
موافقة نيابة األحداث نهاية كل 
أسبوع ونحن بانتظار املوافقة 
النهائيــة للنــزالء املتميزين 

لتشجيع بقية النزالء.

وما أهم األنشطة التي يتم تنظيمها 
للنزالء؟

٭ هناك الكثير من األنشــطة 
املتنوعة فلدينا دار ســينما، 
ودائما هناك متييز وتشجيع 
للنزالء ذوي السلوك احلسن 
فنقدم لهم أنشــطة اجتماعية 
لتغيير ســلوك النــزالء غير 
املنضبطني، إذ يتم كل أسبوع 
عرض فيلم من األفالم الهادفة 
بعــد مرورهــا علــى الرقابة 
ومبتابعة من بعض املختصني 
االجتماعيــني للتدقيــق قبــل 
الفيلم مع  العرض، ويعرض 
وجبــة خفيفــة ومشــروبات 
غازية ليشــعر النزيل وكأنه 
في السينما اخلارجية، ولدينا 
أيضا أنشطة زراعية ونشاط 
دواجن خارجي، وكذلك نشارك 
النزالء باألنشطة االجتماعية 
املتنوعــة ليشــعروا بأهمية 

احلياة الطبيعية.
زيارة النزالء

ماذا عن الزيارات ألولياء األمور؟
لدينا زيارة أسبوعية لهم في 
غرف خاصة ومنفصلة، بحيث 
تكون كل أســرة مستقلة مع 
ابنهــا، والنزيل املتميز ممكن 
مينح زيارة إضافية أو مكاملة 
هاتفيــة مرئيــة للموجودين 
من أهله باخلارج، وكل شيء 
متاح للنزيل املنضبط صاحب 

السلوك احلسن.
وهناك ايضا ميزة للنزالء ذوي 
السلوك احلسن، وهي تقدمي 
طلب استرحام لرئيس احملكمة 
ليخرج النزيل بعد قضاء نصف 
املدة، كمثال احملكوم سنة بعد 
مرور ستة أشهر وكان سلوكه 
منضبطا يرســل لنــا رئيس 
محكمة األحداث ان األهل تقدموا 
بطلب اســترحام مع التقارير 
النفسية واالجتماعية للحدث 
وهل يستحق أن نكتفي باملدة 
التــي قضاهــا أم ال، فلو كان 
حســن الســلوك فإن رئيس 

احملكمة يفرج عنه.
وبالنسبة للزيارات لدينا في 
الدار أسرتان األولى «خالد بن 
الوليد» لألعمار من ١٥ الى ١٨ 
سنة، وأسرة «عمر بن اخلطاب» 
لألعمار من ١٨ سنة الى ٢١ سنة، 
وتتم زيارة كل أسرة في يوم 
من أيام نهاية األسبوع، ولكل 
أسرة غرفة منفصلة «كابينة» 
مغلقة متاما لتكون االسرة مع 
النزيل، وننتظر إنهاء القيود 
املرتبطــة باجلائحــة ليعود 
الســماح لهم بإدخــال القهوة 
والشاي واحللويات واألطعمة 
معهم خالل الزيارات، وكل نزيل 
أســرته تعرف موعد الزيارة 
وهي محددة وثابتة من الساعة 
الرابعة الى اخلامسة عصرا.  ورشة امليكانيك

 متابعة أعمال الزراعة والتخضير

(محمد هاشم) نواف العتيبي والزميلة بشرى شعبان في جولة على مرافق الدار 

أنشطة متعددة لشغل أوقات الفراغ منها زراعية وترفيهية وتنسيق مع إدارة اإلرشاد النفسيإلزامية «احلدث» بالتحصيل العلمي بالتنسيق مع األسرة وهناك تعاون مع املعاهد التطبيقية

تنسـيق بني «الشـؤون» و«التربيـة» إلحلـاق أي نزيل بالدراسـة ومنحه شـهادة نهايـة العامبإمكان «احلدث» حسن السلوك في بعض القضايا اخلروج بعد مرور ٦ شهور مبوجب كتاب استرحام

نواف العتيبي لـ «األنباء»: تعاون
مع «التطبيقي» لتأهيل نزالء «األحداث» 

مهنيًا من خالل ورش متخصصة
أجرت اللقاء: بشرى شعبان 

كشف رئيس دار الرعاية االجتماعية (فتيان) التابعة إلدارة رعاية االحداث نواف العتيبي أن اإلدارة تعمل على تقدمي خدمات الرعاية والتأهيل النفسي واالجتماعي، 
وتنمية الوازع الديني، باإلضافة إلى احلرص على ان يستمر األحداث في التحصيل الدراسي وتنمية القدرات االبداعية لديهم عبر شغل أوقاتهم باألنشطة املفيدة 

املتنوعة الرياضية والزراعية والثقافية وكذلك االنشطة الترفيهية املوجهة، حيث يتم تقسيمهم وفق حالة كل نزيل وتقدمي النشاط الذي يستهويه.
وأشار العتيبي خالل لقاء مع «األنباء» الى وجود ٣٠ حدثا في الدار صادرة عليهم احكام من محكمة االحداث وموزعني بني أسرتني وفق األعمار، كاشفا عن وجود تعاون 

مع املعاهد التطبيقية لتدريب النزالء مهنيا وإحلاقهم بالورش املناسبة لهم ومنها ورش جنارة والطباعة والزراعة وامليكانيك والرسم والكمبيوتر، كما ان هناك 
مدارس تعليمية داخل املراكز اإليوائية تتبع وزارة التربية.

وأكد العتيبي حرص االدارة على التواصل مع االسرة والعمل على معاجلة اخللل بالتوعية في حال وجد، مؤكدا ان االدارة أعدت صالة خاصة للزيارة األسبوعية للنزالء 
ليلتقوا مع اسرهم بشكل منفرد ومراعاة خصوصية االسر، كما لدينا دار سينما خاصة تعرض فيها االفالم احملببة للنزالء والتي تكون موجهة ومراقبة بشكل دقيق ومبا 

يتماشى مع األهداف املرجوة، إضافة إلى أمور اخرى تطرق لها في اللقاء.. فإلى التفاصيل:

رئيس الدار أكد أن لكل حدث خطة تأهيلية خاصة والنزالء مبوجب حكم «تدبير قضائي»

ملشاهدة الڤيديو


