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 عنف البدني والجنسيال
  مسك بعنفوال، والركل ،واللكم ،الضربالحشر، وو ،الدفع

 عنف البدني والجنسيال
  رضاً لقاء أا�، و، والعضّ لوي اليدالصفع، والضرب، و

 

 

 

 

 

 
        

  

  

  

   :استخدام وسائل الترھيب    
مطبخ عدة مرات في الخ يتوس
أن  المسجدإمام الطلب من  .اليوم

. ھو ذنبھا نفالعأن ر الزوجة خبي

خفاء إ. الدينعلى أنھا  تقاليدلتمويه ا
أخذ كل . ةت6ف الوثائق الھامإ أو

ا>عتذار  .ھامجوھراتھا وبيع
عرض /جمع. ھاعصيان عنل=خرين 

  .المراقبة والم6حقة. ةاBسلح

  

  

  

  

  :ا�كراه والتھديداستخدام 
  تھديد بالزواج من إمرأة اخرى،

-4(الزوجة  بضرب" أمر هللا"

، تھديد بتركھا دون مال، )34
.  تھديد بنشر خبر أنھا زانية أو/و

 إجبارھا أن تسقط التھم ضده

  .للحفاظ على سمعة العائلة

     

 :ا�ساءة العاطفية                 

  من شأن الزوجة كأملتقليل ا             ا

  يسخر من معرفتھا. >ئقة اس6ميا           

   استدعاء .لكافية عن اWس6مغير ا        

  الزوجة بأسماء بذيئة أو بالقول لھا أنھا        

  يجعلھا تعتقد انھا غير قادرة على توجيه. مجنونة    

  تقول النساء المعنفات يجب أن تكون . حياتھا الخاصة    

  ..ھادئة وسھلة ا>نقياد والطاعة للحفاظ على شرف اBسرة   

  القول لھا أن . سعة في الرسائللالكذب على أسرتھا المو 

  .ممارسة الجنس معھا ھو أدنى من اBميركيات

    

  

   ف ا!قتصادينالع
الحصول على برفض السماح للزوجة 

رفض السماح لھا  .التعليم أو التدريب
الزوجة  ةطالبم. ةالحصول على وظيفب

 ھاخذ راتبأ .تھال من وظيفيستقأن ت

ا أن بالرغم أن اWس6م يسمح لھ كام6ً 
دخل اBسر عن  ةخبئت .حتفظ به كام6ً ت

  .الزوجة

  

  

  فرض ا�نعزال 

    حاميال" (القوامة"أن دور الزوج يعتبر   

   وھبه هللا له للسيطرة  ھو حق) عيلوالم  

   ومن تقابل  ھاومحادثات اتھاكل حرك على  

  يتوّجب على . ؤهما تقرفكر فيه وت ماو   

  دام الحصول على إذن >ستخ ةزوجال   

   وزيارة ، والذھاب للتسوق الھاتف،     

   عقد زواجھما  لو أنّ   حتى.  لاBھ        

      في حرية الكاملة لا يعطي المرأة حقّ          

  زوج ال يتجاھلالحركة،            

  .قذلك الح               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     

                                       

    ھيمنة وعدم  تبرير يةروذكال غ+ل ا!متيازاتاست                                     

   تتطلب  أوامر ربانية ُمنزلة على أنھامرونة الزوج                                    

  وصف آراء . في جميع اBمورالزوجة طاعة                                   

  وغير " غربيّة"وطموحاتھا بأنھا  ھالزوجة وتطلعاتا                                 

  على الجسدي أو  لفظيالعتداء وصف ا>. إس6مية                                 

  خوف تشجيع . ممسلالب لk" حق"ـ ال كاBطف                                 

  دينية ضعيفة أقوال ر اكرت. جالزوجة من الزو                                       

  .لرجللالركوع   حول واجب المرأة في                                           

  

    لومالو وا�نكار،، من الشأن التقليل                                         

  لكذب للتستّر على على ا تحريض اBطفال                                          

  نه أووصفه ب العنفإنكار . العنف وا>ستھانة به                                    

   قول ال. عنفال" ـب تتسبب"الزوجة أن قول ال". تأديب"                                

ً انتھاك عتبري وقائع العنفأن إفشاء لزوجة ل                                           ا

   حماية خصوصية في اWس6مية  تھالمسؤولي                                            

 .ذلكسيعاقبھا على وأن هللا زوجھا                                                     

  

   ا8طفالاستغ+ل   
   ملمنعھ ھم ضروريضربأن kطفال ل ولقال 

   يھدد اBب".  أجانب" كالـ واصبحيأن  من 

  من محكمة إس6مية، اBطفال الحصول على حضانة ب 

  ، أو بسن مبكر متزويجھأو ، لبلد آخرBطفال  إرسال وأ

  مبررالطفل كلدى أعراض الصدمة  استعمال. ماختطافھ

  يشجع اBب اBطفال على  .ةزوج6عتداء على الل 

  أن قول الزوج . ھاحترامعدم ااBم وإھانة  

  لوقف  إيذاءه للزوجة ضروري  

  .على اBطفال ا>عتداء

  

  

  

  

  

  عند العائ+ت المسلمة السلطة والسيطرة عجلة

Power and Control Wheel in Muslim Families 

 العنف المنزلي عند العائ,ت المسلمة قامت بتطوير عجلة 
سة مشروع  (شريفة الخطيب السيدة              ا5سر المستقرةمؤس3

Peaceful Families Project( ، مشروع  دولوثبناءاً على نموذج
  22066 فيرجينيا غريت فولز، 771 .ب. ص ا5سر السلمية

  7034746870: ھاتف


