
  الجمهورية اليمنيةفي أوضاع السجينات 
 : مقدمـــــــة

بالرغم من كثرة النجاحات التي حققتها المرأة اليمنية وعلى كافة األصعدة إال أنها ال تزال تعيش في ظل ظروف صـعبة تعـود فـي      
ل سواء فـي التعلـيم أو المكانـة         مجملها إلى النظرة التقليدية التي تسود في المجتمعات الشرقية عامة والتي تعطي األولوية للرج             

  . االجتماعية أو في المشاركة في الحياة العامة

 أضف إلى ذلك أن األوضاع االقتصادية المتردية وما يترتب عليها من مشكالت اجتماعية تؤثر على األسرة بشكل عام والمرأة على                    
حرمان، وإن طبيعة المتغيرات االجتماعية واالقتصادية      األمر الذي يجعل النساء أكثر عرضة لالستغالل والعنف وال        .. وجه الخصوص 

والسياسية التي حدثت في بالدنا في العقد األخير من القرن العشرين  لم تحقق نقلة نوعية في العملية التنموية تساعد على التخفيف     
وتحرير السوق  وفـق مبـدأ المنافـسة          واإلداريمن معاناة األفراد وخاصة النساء فبعد تبني الدولة تنفيذ برنامج اإلصالح المالي             

االقتصادية الحرة تضررت أعداد كبيرة من السكان نتيجة تدني الدخول ورفع الدعم عن السلع األساسية وأدى ذلك إلى تردي معيشة                    
  . المواطنين

م وكـل هـذه   94يف   إلى جانب عودة ما يقارب من ثمانمائة ألف مغترب من دول الجوار بعد حرب الخليج الثانية وأخيراً حرب ص                  
العوامل مجتمعة باإلضافة لعوامل أخرى عديدة ألحقت ضرراً بكثير من الفئات ويأتي على رأس هذه الفئات المرأة والتي أصبحت أكثر 
عرضة للحرمان االقتصادي واالجتماعي والحرمان من المشاركة  الفاعلة في الحياة العامة ساعد على ذلـك تخلـي الدولـة عـن                      

  . وظائفها

اء على ذلك بدأت مشكالت النساء تزاد كماً وكيفاً وأصبحت النهاية المحتومة للعديد منهن الوقوع في دائرة العنـف واالسـتغالل          وبن
والوصول إلى السجن في جرائم وتهم متعددة وال يتوقف األمر عند هذا الحد بل نجد كثير من النساء السجينات يعـانين مـن ظلـم                  

 على ذلك حرمانهن من الحصول على حقوقهن القانونية في الحماية والتعامل معهن وفق القـوانين                ويترتب. األسرة والمجتمع لهن  
 فـي   وبيقـين بل نجد أن البعض منهن يتم إيداعهن السجون أما بدون محاكمة أو أن من يحاكم منهن يقضين فترة العقوبة                    . النافذة

  . وبأسرهنالسجون لعدم تقبل أسرهن لهن كونهن قد ألحقن العار بأنفسهن 

  لــذلك فـــإن مـــشكالت النـــساء الــسجينات مـــشكالت مركبـــة وأكثـــر تعقيــداً مـــن مـــشكالت أقـــرانهن   
  . من الرجال

ولذا فإن هذه الدراسة من قبل اللجنة الوطنية للمرأة   تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي في إطار اهتمام المنظمات غير الحكومية أو                  
بشكل عام والنساء الالئي يعشن أوضاع صعبة على وجه الخصوص في محاولة علميـة  مؤسسات المجتمع المدني  بأوضاع النساء    

إليجاد حلول مناسبة لمعالجة المشكالت التي تواجه النساء السجينات وعلى وجه الدقة المشكالت القانونية والمشكالت النفسية التي               
  . بشكل طبيعيتهمل في الغالب رغم أهميتها وذلك في سبيل إعادة إدماجهن في المجتمع 

  :    تهدف الدراسة إلى:أهــــداف الدراســــة

  :  التعرف على أوضاع السجينات في السجون المركزية بمحافظات الجمهورية من حيث-1

 معرفة الجوانب اإلجرائية القانونية للمرأة السجينة منذ القبض عليها وحتى الحكم في قضيتها ومعرفة مـدى وعيهـا                    - أ
  . لحقوق من عدمهوإدراكها لتلك ا

  . طبيعة ونوع الخدمات التي تتلقاها السجينات في السجون المركزية- ب

 معرفة طبيعة العالقة بين السجينة وأسرتها ومحيطها االجتماعي سواء خالل فترة وجودها في السجن  في محاولة للتعرف على             -2
  . طبيعة المحيط النفسي واالجتماعي التي عاشت فيه السجينة

حاولة إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لتحسين أوضاع السجينات خاصة من الناحيتين القانونية والنفسية كخطوة إلعـادة                م  -3
  .  في المجتمع بصورة سليمةإدماجهن
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   -:فـروض الدراسة

  . هن وفي المجتمع الرجال في أسربإخوانهن النساء السجينات يفتقدون إلى الرعاية والعناية والمعاملة المتكافئة أسوة -1

  .  النساء السجينات في الغالب من األميات ومن ذوي المؤهالت العلمية الدنيا-2

  .  النساء السجينات محرومات من الحماية القانونية منذ فترة القبض عليهن وحتى المحاكمة-3

  .  غالبية النساء السجينات ينتمين إلى األسر الفقيرة ومحدودة الدخل-4

ساء السجينات عانين في حياتهن بصفة عامة وفي مراحلهن األولى على وجه الخصوص من قسوة وعنـف وتفكـك                    غالبية الن  -5
  . أسري وخواء نفسي أثر في طريقة حياتهن

  :  منهجية الدراسة

  : سوف تستخدم هذه الدراسة عدد من المنهجيات العلمية بهدف تحقيق أغراضها وستركز بصفة أساسية على

  . لوصف أوضاع السجينات وتحليل هذه األوضاع وأسبابها والعوامل المؤثرة فيها: ي التحليلي المنهج الوصف  -

وذلك لمقارنة آراء السجينات أنفسهن مع آراء إدارات السجون باإلضافة إلى آراء جهـات الـضبط والقـضاء     :  المنهج المقارن    -
  . بهدف معرفة كافة أبعاد المشكلة. والنيابات وشريحة من المحامين

  : أدوات جمع البيانات

  .  استمارة مقابلة للسجينات في السجون المركزية بمحافظات الجمهورية  -

  .  دراسات حالة معمقة ألغلب السجينات في السجون  -

إدارات + محـامين   + قـضاة   + وكالء بعض النيابات  + إدارات السجون : شملت( استمارة مقابلة لعدد من الجهات ذات العالقة           -
  ). ث الجنائيالبح

  : وقد شملت الدراسة الجوانب التالية

  . تحليل وتفسير الدراسة الميدانية  -1 

  . خصائص عينة الدراسة  
  .   حجم العينة     

  .   توزيع السجينات بحسب العمر
  .   توزيع السجينات بحسب مكان الميالد

  .   توزيع السجينات وبحسب الحالة التعليمية
  .  توزيع السجينات وبحسب الحالة االجتماعية 
  .  توزيع العينة بحسب الحالة االجتماعية ووجود أبناء 
  . األوضاع األسرية للنساء السجينات   

  .  أنواع التهم واألفعال االنحرافية الموجهة للسجينات    
  . أماكن إيداع السجينات بعد القبض وإجراءات التحقيق     
  . إجراءات التحقيق     
  . إجراء المحاكمة للسجينات     
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  .   األسباب التي أوصلت المسجونات إلى السجون    
   . طبيعة معاملة المسجونات في السجون     
  . وصف السجون والخدمات المتوفرة للسجينات فيها     
  ). من وجهة نظرهن(  مستقبل النساء السجينات    

  : وقد كانت أهم النتائج التي توصلت  إليها الدراسة كما يلي

 تعيش المرأة في اليمن أوضاعاً متناقضة، فطبيعة التحوالت  االقتصادية والسياسية المتسارعة تفرض نفسها علـى واقـع               -1
د أن التحوالت االجتماعية والثقافية فيمـا       المرأة نحو تغيير هذا الواقع والدفع بالمرأة لتكون شريكاً فاعالً في التنمية، بينما نج             

يخص المرأة ال زالت شديدة البطء مقارنة بالتحوالت االقتصادية والسياسية، فال زالت منظومة القيم االجتماعية والعـادات ذات    
  . النظرة السلبية للمرأة تمثل معوقاً من معوقات انطالق المرأة في اليمن نحو آفاق أوسع

  : وصلت إليه دراسة أوضاع السجينات في محافظات الجمهورية نجد أنوانطالقاً من ما ت

 معاناة المرأة بصفة عامة والمرأة السجينة على وجه الخصوص تبدأ من األسرة والمحيط االجتماعي وغلبة  العادات والتقاليـد              -
 ما أحدثته طبيعـة التحـوالت االقتـصادية    السائدة التي تفرق بين الذكر واألنثى في المعاملة والتنشئة والحقوق، باإلضافة إلى          

والسياسية في عقد التسعينات من القرن الماضي جراء انتهاج الدولة لبرنامج اإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي واعتمـاده                 
ـ                   باب سياسات السوق وما ادى إليه من تدهور لمستوى معيشة المواطنين واتساع وتفاقم لمشكلة الفقر باإلضافة لعدد من األس

  . سبق الحديث عنها في ثنايا الدراسة

وقد أثبتت الدراسة تلقي النساء القدر األكبر من اآلثار السلبية لتلك السياسات باعتبار المرأة أقل تمكيناً وأقل تأهيالً وأضعف مشاركة    
  ي مصيدة الفقر أكثر من األسرفي الحياة العامة، وقد أكدت المسوح واإلحصاءات أن األسر المرءوسة بامرأة معرضة لخطر الوقوع ف  

  . المرءوسة برجل

كما أكدت اإلحصاءات وجود عالقة طردية بين وجود أطفال إناث في األسرة وحالة فقرها، وبينت اإلحـصاءات كـذلك أن مـساهمة           
  . فقط% 15.6المرأة في قوة العمل متدنية وقد بلغت بين اإلناث 

في التعليم األساسي عام ( واإلناث ففي التعليم مثالً تبين أن التحاق الفتيات بالمدارس كما تؤكد اإلحصاءات اتساع التفاوت بين الذكور
  . للبنين% 67.2من إجمالي اإلناث مقارنة بـ % 32.8ال يتجاوز ) م1999

بلغـت  فقط بين الذكور علماً بأن نسبة السكان مـن اإلنـاث            % 44لنفس العام مقارنة بـ     % 74كما بلغت نسبة األمية بين اإلناث       
  . من إجمالي سكان الجمهورية% 50.05

 كشفت الدراسة عدم وجود دراسات علمية ميدانية سابقة تناولت  مشكلة أوضاع السجينات من النساء ويعني هـذا عـدم                          -2
وللحد وجود أي نوع من االهتمام بقضايا النساء السجينات ومن ثم عدم وجود نية لدى الجهات المختلفة للحد من هذه الظاهرة           

  . من انتشار الجرائم بصفة  عامة

 كشفت الدراسة أن غالبية األسر التي تنتمي لها السجينات هن من أسر فقيرة وكبيرة الحجم وترتفع فيها نـسبة اإلعالـة                           -3
هـا عـدم   باإلضافة إلى أن غالبيتها قادمة من الريف وتعيش في أطراف المدن واألحياء العشوائية الفقيرة، ويغلب علـى أفراد          

مما يضطر الكثير منهم إلى العمل باألعمال الهامشية        .  أو خبرات الزمة القتناص فرص العمل المتاحة       إنتاجيةامتالك أي أصول    
والتي ال تدر عليهم دخوالً كافية وثابتة تؤمن لهم الحدود الدنيا للعيش الكريم، باإلضافة إلى بروز صراع ثقـافي قيمـي بـين                       

 ومن هنا تبدأ المعانـاة      أالنحرافيوهذا الصراع يدفعهم نحو ارتكاب السلوك       . فة المدينة التي يفدون إليها    ثقافاتهم األصلية وثقا  
  . الحقيقية للمرأة في تلك األسر

 كشفت الدراسة أن كثير من السجينات يدخلن السجون بسبب جرائم بسيطة ثم يتحولن إلى مجرمات محترفات إضافة إلـى                     -4
. المنظمة تتكون داخل السجون بسبب اختالط أصحاب الجرائم الخطرة والسوابق مع أصحاب الجرائم البسيطةتأكيد أن الجريمة 

 كشفت الدراسة عن تدني مستوى الوعي القانوني لدى النساء بصفة عامة والسجينات منهن على وجه الخصوص األمـر                        -5
الذي يقلل من فرصهن في الحصول على الحماية القانونية، وقد بينت الدراسة أن كثير من السجينات لم يقمن بتوكيل محـامي                     
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ية القانونية وبتوكيل محامين للدفاع عنهن بدرجة رئيسية إلى عدم قدرتهن علـى       للدفاع عنهن وترجع محدودية تمتعهن بالحما     
دفع تكاليف المحاماة، وكذلك لتخلي كثير من األسر عن السجينات ومتابعة قضاياهن، كما أن السجينات يحرمن من تحمل الدولة 

نص عليه القوانين النافذة وقد بينت الدراسة       لمسئوليتها في تنصيب محامي للدفاع عن السجينة الفقيرة والمعوزة وبحسب ما ت           
عدم االهتمام بالتوعية القانونية للسجينات أو التوعية باحتياجات التنمية عموماً وتبصير المواطنين بالتطورات وحثهم على درء 

م المختلفة دروسـاً  المخاطر الناجمة عن السلوكيات المنحرفة، ويمكن أن يتم ذلك بتضمين المناهج الدراسية وفي مراحل التعلي           
في التعريف بالحقوق  القانونية لكل فرد كما يمكن أن تقوم وسائل اإلعالم بالتوعية حول القوانين والتشريعات عند صـدورها                     

  . وبعد ذلك

 بينت الدراسة أن المرأة بصفة عامة والمرأة السجينة على وجه الخصوص تعاني مـن  محدوديـة التمكـين االجتمـاعي                 -6
قـرار  (صادي ومحدودية المشاركة في الحياة العامة، وفي اتخاذ القرار، حتى تلك القرارات المرتبطة بحياتها ومستقبلها                واالقت

حيث يتم الزواج غالباً بحسب األعراف والتقاليد السائدة وهنا تبدأ مشكالت المرأة والفتاة، وهـو              ) اختيار الزوج وشريك الحياة   
  . اإلجرامأمر يؤدي غالباً إلى االنحراف و

 كشفت الدراسة أن غالبية السجون في اليمن ال يوجد بها أخصائيين اجتماعيين أو نفسين لمتابعة الـسجناء مـن الـذكور           -7
واإلناث، باإلضافة إلى أن مباني السجون ذاتها وخاصة ما خصص منها كسجون للنساء بحاجة إلى إعادة نظر فـي التـصميم                  

ة محدودية الخدمات المتوفرة للسجينات داخل السجن مما يتعارض مع أبـسط قواعـد حقـوق                والتجهيزات، كما بينت الدراس   
  . اإلنسان

 بينت الدراسة أن ثمة إهمال للسجينات سواء من حيث طول فترات التحقيق معهن، وبقائهن لفترات طويلة دون محاكمـة                         -8
وتنتهي فترة العقوبة،   ! ببراءتهنوقهن، وخاصة عندما يحكم     وإهمال في تطبيق األحكام الصادرة ضد السجينات أو إعطائهن حق         

وتظل السجينة داخل السجن مما يؤدي إلى شعورهن برغبة حقيقية في االنتقام من المجتمع والدولة بسبب اإلهمال سواء فـي                    
  . ي إطار المجتمعتطبيق القوانين أو في عدم وجود سياسات وبرامج إلعادة استيعابهن في مؤسسات خاصة إلعادة إدماجهن ف

 كشفت الدراسة عن وجود عدد من السجينات برفقة أطفالهن داخل السجن وبنسبة كبيرة وبينت الدراسة أن هؤالء األطفال                        -9
كالحليب، المالبس، األغطية، التعليم، (يعانون من ظروف صعبة وقاسية وخطرة، فال يتوفر لهم أي نوع من الخدمات األساسية               

يضاف إلى ذلك أن وجودهم في السجون يقيد من حرياتهم ويكسبهم سلوكيات وخبرات سيئة تـدفعهم إلـى                  ). الخ…التطبيب،  
  . الشعور بالظلم والحرمان مما يحفز لديهم غرائز العدوانية وحب االنتقام

والتدريب المهنـي    كشفت الدراسة عن عدم وجود أية برامج أو خطط معدة ومقره تشمل توفير خدمات الرعاية والتأهيل                       -10
وكذلك التوعية والتثقيف سوءاً للسجينات أو ألطفالهن المتواجدين معهن، وهذا يزيد من حرمان هـؤالء الـسجينات وزيـادة                   
شعورهن بوطأة العقوبات، ويزيد من اتساع الهوة بين السجينة والمجتمع وهو ما يعكس نفسه على بقاء كثير من الـسجينات                    

  . فوتفضيلهن لممارسة االنحرا

  : الحلول والمعالجات المقترحة لتحسين أوضاع السجينات

أثبتت نتائج الدراسة ألوضاع النساء السجينات أن مشكلتهن هي مشكلة مجتمع تبدأ من النظرة إلى المرأة بأنها كائن ثانوي الـدور                 
  . قرار والمشاركة في كل مناحي الحياة الواتخاذوالوظيفة، وأن الرجل هو األصل وله حق األولوية في الرعاية والتعليم والتوظيف 

 في مجتمعنا عهود االنغالق والتخلف وانتشار األمية وعلى ضوئها      وحذرتهاوتأسيساً على تلك النظرة التقليدية للمرأة والتي انتجتها         
  . الحياةوالتمكين االجتماعي واالقتصادي والمشاركة في مختلف جوانب ) ونساء/ رجال (حددت األدوار ألفراد المجتمع 

والمساواة في الحقـوق وحتـى      . وزاد من حدة ذلك انتشار الفقر والحرمان وغياب العدل في التمكين واالستفادة من برامج التنمية              
  . العقاب بالرغم من أن الشريعة اإلسالمية والقوانين المبنية عليه ال تفرق بين الرجل والمرأة

زام بالتنفيذ بعيداً عن القوانين المكتوبة واللجوء إلى العرف السائد والغيـر مكتـوب            والمشكلة تعود إلى تدني الوعي بكل ذلك وااللت       
والذي يعمل في الواقع ويعطل بعض جوانب الشرع والقانون وهذه الثنائية في حياتنا ترجع إليهـا أغلـب المـشكالت االجتماعيـة                

 في المجتمع ويأتي على رأس تلك الشرائح المرأة ومع أن           واألسرية وتلحق الضرر بالفئات والشرائح األضعف واألفقر واألقل حماية        
الدولة هي المسئول األول عن توفير الحماية والعدل وسن وتطبيق القوانين والتشريعات في المجتمع نجد أن هذا المبدأ يتم التراخي                    

 منها بما يحقق الحياة اآلمنـة وكفالـة   عنه لصالح العادات والتقاليد التي يفترض أن التشريعات في المجتمع والقوانين والنظام يحد    
وبدون ذلك يختل التـوازن وتـضطرب الحيـاة وتـسود الجريمـة             . التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات لكل المواطنين بدون تمييز       
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ستهدف العدل  ومهما شددت الدولة في الجوانب األمنية و العقابية تزداد المشكلة وتتعقد ألنها ال ت             . واالنحرافات والعنف في المجتمع   
فتصبح الجريمة واالنحراف نوعاً من التعبير عن الرفض للواقع وما يمثلـه، ويكمـن الحـل          . والحماية الكاملة لكافة أبناء المجتمع    

 باالتجاه إلى العوامل واألسباب الرئيسية والمنابع الحقيقية للمشكلة والحد منها أوالً والسعي الجاد لمعالجة آثارها والعناية بضحاياها            
   وواجــــــــــــــب تكفلــــــــــــــه الدولــــــــــــــة  ثانيــــــــــــــا

  . ومؤسسات المجتمع

ومن هذا المنطلق نسعى في هذه الدراسة إلى تقديم جملة من الحلول والمعالجات المقترحة التي تحتمها المشكلة وخطورتها علـى                    
ــى   ــسجينة علـــــ ــرأة الـــــ ــام والمـــــ ــشكل عـــــ ــل بـــــ ــرأة والطفـــــ   المـــــ

  . وجه الخصوص

  : ومن أهم تلك المعالجات والحلول ما يأتي

 نشر الوعي والتعليم والتثقيف الديني في صفوف المجتمع وضمان مشاركة الفقراء في ذلك وإزالة كل الصعوبات والعوائق                 -1
التي تحد من المشاركة واالستفادة من هذه البرامج مع التركيز على برامج التوجيه واإلرشاد االجتمـاعي والنفـسي والـديني           

ي الحقوقي والقانوني في أوساط المجتمع والنساء على وجه الخصوص للوقاية من االنحـراف              والعمل على تحقيق ونشر الوع    
  . والجريمة مع إعداد برامج تستهدف مكافحة األمية بصفة عامة واألمية القانونية وخاصة بين صفوف النساء

 والمسجونات على وجه الخصوص،  إيجاد برامج واضحة ومقرة لعملية إصالح وتحسين أوضاع السجون والمسجونين بشكل عام-2
بحيث تتحول وظيفة السجون من مؤسسات عقابية إلى مؤسسات اجتماعية تتولى عملية إعادة تأهيل وتدريب السجين ورعايته       
نفسياً واجتماعياً وتعليمياً ومهنياً من أجل تهيئته لالندماج في المجتمع بشكل طبيعي ليعود فرداً صالحاً لنفسه ولمجتمعه وبذلك                  

  . نستطيع أن نحد من االنحرافات والجريمة ونحمي األسرة والمجتمع من مخاطر التفكك واالنهيار

أو ممن يخشين .  إيجاد مؤسسات اجتماعية بديلة للسجينات يناط بها استضافة المسجونات ممن تتخلى عنهن أسرهن والمجتمع            -3
وبذلك نحمي النساء الخارجات من السجون من ضياع ) عارالقتل من قبل أسرهن للتخلص من ال(من تعرضهن للعقاب المجتمعي 

مستقبلهن ومن التهديد بالقتل خصوصاً بعدما عوقبن بحكم الشرع والقانون ونكون بذلك قد أعدنا لهن حقهن المكفول في الشرع 
  . والقانون والتمتع بحياة طبيعية وحمينا المجتمع من انتشار الجريمة واالنحراف

تماعية لرعاية وتأهيل وحماية أطفال السجينات وتأمين الخدمات األساسية المطلوبة لهذه الفئة والتي تعـاني   إيجاد مؤسسات اج  -4
من وجودها في السجون دون ذنب اقترفوه، سواء أنهم وقعوا ضحايا لمشاكل تعرضت لها أمهـاتهم وتـسببت فـي معانـاتهم        

مارسة حقوقهم في الغذاء والملبس والمسكن والتعليم واللعب وهي وتعرضهم للحرمان من التمتع بالحياة اآلمنة وحرمانهم من م 
  . حقوق يكفلها الشرع والقانون وكافة المواثيق الدولية المعنية بالطفولة

 إيجاد التشريعات التي تحمي المرأة من االعتداء والعنف بشكل عام والمرأة السجينة على وجه الخصوص والتشديد على تنفيـذ             -5
  .  من يمارس العنف واالعتداء في األسرةذلك وبالذات مع

 تفعيل دور المنظمات والجمعيات والمؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة الفقر واالعتناء بالمرأة والطفل وإشراكها                 -6
مل في وفق برامج وخطط وطنية واضحة تستهدف هذه الفئات بشكل عام واألفقر منها على وجه الخصوص مع التركيز على الع         

صفوف النساء الريفيات بحكم المعاناة الكبيرة لهن وزيادة تلك المعاناة حالياً مع انتشار الفقر وكذا بحكم أن أغلب سكان الـبالد    
  . يقيمون في الريف

  العمل على إدراج مواد تستهدف التوعية القانونية وتتضمن مبادئ وحقوق اإلنسان المقرة في القـوانين والمواثيـق المحليـة                   -7
  .  والشباب من الجنسينالنشءالدولية ضمن المناهج الدراسية وعلى مستوى كافة مراحل التعليم لنشرها والتعريف بها لدى 

 المالية الالزمة للسجون والدور العقابية لتتمكن من القيام باألدوار المنوطة بها من كفالة حقوق السجناء      االعتماد ضرورة توفير    -8
ام التأهيل والتدريب الالزم وتزويد السجون بالكادر المؤهل والمدرب وباألخصائيين االجتماعيين والنفسيين       األساسية والقيام بمه  

  . لمتابعة السجناء باعتبار أن وظيفة السجون اإلصالح والتأهيل ولم تعد مؤسسات للعقاب فقط
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