دوالب السلطة والسيطرة
Power And Control Wheel

االعتداءات الجسدية والجنسية ،أو التھديد بارتكابھا ھي أكثر أشكال العنف المنزلي وضوحا ً وعادة ما تكون ھذه التصرفات كأنھا سماح لآلخرين ألن يصبحوا
على بينة من المشكلة .ولكن االستخدام المنتظم للسلوكيات المسيئة غير الضرب ،والتي تعزز بواحدة أو أكثر من أعمال العنف البدني ،يشكل أكبر نظام لإلساة.
على الرغم من ّ
أن االعتداءات الجسدية قد تحدث مرة واحدة فقط أو في بعض األحيان ،فإنھا تغرس الشعور بالتھديد لشن ھجمات عنيفة في المستقبل وتسمح
للمسيء السيطرة على المرأة وعلى حياتھا.
الرسم التخطيطي للسلطة والسيطرة ھو بشكل خاص أداة مفيدة في فھم النمط العام للسلوكيات العنيفة والمسيئة ،والتي تستخدم من قبل المعتدي إلنشاء والحفاظ
على السيطرة على الشريك .غالبا جدا ما يتصاحب واحد أو أكثر من حوادث العنف مع نسق أو ترتيب معين لمجموعة من أنواع أخرى من سوء المعاملة .ليس
من السھل التعرف على ذلك النسق غير الواضح في العالقة ،لكن ھذا ھو ما ير ّسخ نمط التخويف والسيطرة في العالقة.

الترھيب:
تجعلھا تخاف منك بنظرتك
اليھا ،بتصرفاتك وايماءاتك أو
اشاراتك .تحطّم األشياء
وتد ّمر ممتلكاتھا .تسيء الى
الحيوانات األليفة .وحملك
السالح.

اإلكراه والتھديد:
ﺻنع و /أو تنفيذ التھديدات بأن
تفعل شيئا إليذائھا .تھدد بفراقھا،
باالنتحار ،أو تخبّر عنھا مكتب
الخدمات اإلجتماعية .تجعلھا
تتنازل عن التبليغ عنك .تجعلھا
تفعل أشياء غير قانونية.

اإلساءة العاطفية:
الحطّ من معنوياتھا .تجعلھا
تظن سوءاً بنفسھا .تسبّھا
تدعوھا بألقاب بذيئة .تجعلھا
تعتقد أنھا مجنونة .تلعب
بعقلھا .تھينھا وتجعلھا تشعر
بالذنب.

العزلة:
تتحكم بتصرفاتھا ،بماذا تفعل
وبمن ترى ومع من تتكلم،
وماذا تقرأ والى أين تذھب.
الح ّد من خروجھا الى المجتمع،
واستعمال الغيرة كعذر
لتصرفاتك.

اإلمتياز الرجولي:
معاملتھا كأنھا خادمة ،تأخذ
القرارات المھمة لوحدك،
تتصرف وكأنك "ملك القصر"،
أنت الذي يقرر ما ھو دور
الرجل ودور المرأة في الحياة.

السلطة
والسيطرة

التقليل .اإلنكار .اللوم:
تجعل سوء المعاملة أمر غير
جدي ،وعدم اتخاذ مخاوفھا
حول ھذا الموضوع على
محمل الجد .تقول أن
التصرف العنيف لم يحصل.
تغيّر المسؤولية وتجعلھا تعتقد
أنھا السبب لھذا التصرف
العنيف.

اإلساءة اإلقتصادية:
تحرمھا من أن تحصل أو أن
تحافظ على وظيفة .تجعلھا تطلب
منك المال .تعطيھا مصروفھا.
تأخذ أموالھا .ال تجعلھا تعرف
الدخل العائلي أو تحرمھا من
التصرف به.

استعمال األطفال:
تجعلھا تشعر بالذنب تجاه األطفال.
تستعمل األطفال لتبليغھا رسالة.
تستخدم زيارات األطفال
لمضايقتھا .تھديدھا بإبعاد األطفال
عنھا.
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