عجلة السلطة والسيطرة عند العائالت المسلمة
Power and Control Wheel in Muslim Families

العنف البدني والجنسي
الدفع ،والحشر ،والضرب ،واللكم ،والركل ،والمسك بعنف

استخدام وسائل الترھيب:
توسيخ المطبخ عدة مرات في
اليوم .الطلب من إمام المسجد أن
يخبر الزوجة أن العنف ھو ذنبھا.
تمويه التقاليد على أنھا الدين .إﺧفاء
أو إتالف الوثائق الھامة .أﺧذ كل
مجوھراتھا وبيعھا .االعتذار
لآلﺧرين عن عصيانھا .جمع/عرض
األسلحة .المراقبة والمالحقة.
اإلساءة العاطفية:
التقليل من شأن الزوجة كأم
ا
الئقة اسالميا .يسخر من معرفتھا
غير الكافية عن اإلسالم .استدعاء
الزوجة بأسماء بذيئة أو بالقول لھا أنھا
مجنونة .يجعلھا تعتقد انھا غير قادرة على توجيه
حياتھا الخاصة .تقول النساء المعنفات يجب أن تكون
ھادئة وسھلة االنقياد والطاعة للحفاظ على شرف األسرة..
الكذب على أسرتھا الموسعة في الرسائلل .القول لھا أن
ممارسة الجنس معھا ھو أدنى من األميركيات.
فرض اإلنعزال
يعتبر الزوج أن دور "القوامة" )الحامي
والمعيل( ھو حق وھبه ﷲ له للسيطرة
على كل حركاتھا ومحادثاتھا ومن تقابل
وما تفكر فيه وما تقرؤه .يتو ّجب على
الزوجة الحصول على إذن الستخدام
الھاتف ،والذھاب للتسوق ،وزيارة
األھل .حتى لو ّ
أن عقد زواجھما
يعطي المرأة ح ّ
ق الحرية الكاملة في
الحركة ،يتجاھل الزوج
ذلك الحق.
التقليل من الشأن ،واإلنكار ،واللوم
تحريض األطفال على الكذب للتستّر على
العنف واالستھانة به .إنكار العنف ووصفه بأنه
"تأديب" .القول أن الزوجة "تسببت بـ" العنف .القول
للزوجة أن إفشاء وقائع العنف يعتبر انتھاكا ً
لمسؤوليتھا اإلسالمية في حماية ﺧصوصية
زوجھا وأن ﷲ سيعاقبھا على ذلك.

العنف البدني والجنسي
الصفع ،والضرب ،ولوي اليد ،والعضّ  ،واإللقاء أرضا ً

استخدام اإلكراه والتھديد:
تھديد بالزواج من إمرأة اﺧرى،
"أمر ﷲ" بضرب الزوجة )-4
 ،(34تھديد بتركھا دون مال،
و/أو تھديد بنشر ﺧبر أنھا زانية.
إجبارھا أن تسقط التھم ضده
للحفاظ على سمعة العائلة.

العنف االقتصادي
رفض السماح للزوجة بالحصول على
التعليم أو التدريب .رفض السماح لھا
بالحصول على وظيفة .مطالبة الزوجة
أن تستقيل من وظيفتھا .أﺧذ راتبھا
كامالً بالرغم أن اإلسالم يسمح لھا أن
تحتفظ به كامالً .تخبئة دﺧل األسر عن
الزوجة.
استغالل االمتيازات الذكورية تبرير ھيمنة وعدم
مرونة الزوج على أنھا أوامر ربانية ُمنزلة تتطلب
طاعة الزوجة في جميع األمور .وصف آراء
الزوجة وتطلعاتھا وطموحاتھا بأنھا "غربيّة" وغير
إسالمية .وصف االعتداء اللفظي أو الجسدي على
األطفال كـ "حق" لألب المسلم .تشجيع ﺧوف
الزوجة من الزوج .تكرار أقوال دينية ضعيفة
حول واجب المرأة في الركوع للرجل.

استغالل األطفال
القول لألطفال أن ضربھم ضروري لمنعھم
من أن يصبحوا كالـ "أجانب" .يھدد األب
بالحصول على حضانة األطفال من محكمة إسالمية،
أو إرسال ألطفال لبلد آﺧر ،أو تزويجھم بسن مبكر ،أو
اﺧتطافھم .استعمال أعراض الصدمة لدى الطفل كمبرر
لالعتداء على الزوجة .يشجع األب األطفال على
إھانة األم وعدم احترامھا .قول الزوج أن
إيذاءه للزوجة ضروري لوقف
االعتداء على األطفال.
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