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النف�س املطمئنة

 ماهو االبتزاز العاطفي:
أحد  العاطفي »هو  فاالبتزاز  إذن 
أشكال التالعب النفسي - ويحدث خالله 
استخدام منظومة من التهديدات وأنواع 
ما  شخص  يوقعها  العقاب  من  مختلفة 
على آخر قريب منه في محاولة للسيطرة 
على سلوكه«. ويتضمن االبتزاز العاطفي 

عالقة  بينهما  تجمع  شخصني  عادة.. 
)األم  حميمية  عالقة  أو  قوية،  شخصية 
والشقيقتني،  والزوجة،  والزوج  واالبنة، 
وعند  العاشقني(.  املقربني،  األصدقاء 
»يصبح  العاطفي  لالبتزاز  التعرض 
الشخص رهينة عاطفية لآلخر«. فاألمر 
يحدث هكذا: »إذا لم تفعل لي كذا، فأنت 

املسؤول عما يحدث لي«. وهو موجود في 
يغلب  ولكن  واألطفال،  والرجال  النساء 
النساء واألطفال واملراهقني،  وجوده في 

حيث إنه يمثل نوعا من الضغط الناعم.
الدكتوره  النفس  عاملة  وضعت  ولهذا 
سوزان فوروارد كتابا رائعا يصور االبتزاز 
العاطفي وكيف يتعافى منه املبتز ويحذر 

االبتزاز العاطفى .. هو أحد أشكال التالعب النفسى

تعرف أنك وقعت فريسة لالبتزاز العاطفي حني يستخدم شخص قريب منك الخوف 
واإللزام والشعور بالذنب لديك للتالعب بك أو السيطرة عليك أو تحقيق احتياجاته 
املادية أو املعنوية من خاللك، فال يبتزك عاطفيا إال شخص قريب منك جدا، شخص 
يعرف الكثير عن تفاصيل حياتك، ويدرك نقاط ضعفك الذاتية ونقاط ضعفك تجاهه، 
وضع  في  يجعلك  وبالتالي  تجاهه،  بالذنب  تشعر  وأنك  إيذاءه،  التحتمل  أنك  يعرف 
والتذمر،  الشكوى  كثير  وهو شخص  يريد،  ما  له  أن تحقق  أنفك  واملجبر رغم  املضطر 
يظهر ضعفه ليستدر عطفك، ويضعك تحت ضغط الشعور بالذنب والتقصير تجاهه، 
فإذا ضعفت أو استسلمت قام هو باستغالل ذلك لتحقيق مراداته. قد يبدي خضوعا أو 
وداعة أو استسالما أو ضعفا في بعض مراحل العالقة حتى تقع تحت قبضته فيمارس 

التسول العاطفي ولكن بطريقة ملتوية.

) Emotional Blackmail (
االبتزاز العاطفى
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منه الضحية وال يقع فريسة له.
حني تتعامل مع شخص يشعرك دائما 
ويجعلك  حقه  في  والتقصير  بالذنب 
أو متهم وتحتاج دائما  تشعر أنك مذنب 
سلوكك  تبرير  أو  نفسك  عن  للدفاع 
االبتزاز  من  لنوع  تتعرض  فأنت  تجاهه 
يمارس  الذي  والشخص  العاطفي. 

بعدم  يشعر  العاطفي  االبتزاز 
الهجر  ويخشى  األمان 

العاطفي  الحرمان  أو 
ولذلك  حوله  ممن 

يضع  أو  يضعهم 
تحت  أحدهم 
اإلحساس  ضغط 
والتقصير  بالذنب 

يتأكد  لكي  تجاهه 
تقبلهم  استمرار  من 

أو  إياه  رعايتهم  أو  له 
اهتمامهم به.

نماذج االبتزاز العاطفي:
املعتادة:  عاطفيا  املبتزين  أقوال  ومن 
ماعنتش  انت   .. كتير  اتغيرت  »انت 
عملته  اللي  كل  »بعد  زمان«،  زي  بتحبني 
وبتتصرف  بيا  حاسس  مش   .. علشانك 
بأنانية«، »أنا ضحيت بكل حاجة حلوة في 
حياتي .. وانتوا ماقدرتونيش«،  »ماحدش 

»أنا  بيا«،  حاسس  وال  فاهمني  فيكم 
ماليش حد في الدنيا دي«، »انت عمرك 
ما وقفت جنبي وقت ما كنت باحتاجك«، 
»انت أناني ومابتفكرش غير في نفسك«، 
ماساويش  »أنا  بتكرهوني«،  كلكم  »انتوا 
عندكم أي حاجة«، »أنا مش عايز منكم 
منكم«،  عليا  أحن  »الغريب  حاجة«،  أي 
قطة   

ّ
وال كلب  عندو  اللي  »دا 

ورحمة«،  بحنيه  بيعاملها 
بتحبني  كنت  »لو 
ماكنتش تسيب أهلك 
كده«،  فيا  يعملوا 
بتحبوني  كنتوا  لو 
لي  جبتوا  كنتم 
انا  اللي  املوبايل 
أنا  »ماهو  عايزه«، 
السودا«،  البطة  ابن 
علشان  أموت  »يارب 
»انتوا  مني«،  ترتاحوا 
حد  »مفيش  مابتحبونيش«، 
بيا«،  حاسس  حد  »مفيش  بيا«،  مهتم 
مهملني  »انت  مافهمتني«،  عمرك  »انت 
التي  العبارات  من  وغيرها  طول«،  على 
من  العاطفي  التسول  في  رغبة  تعكس 
من  أو  األسرة  من  أو  بعينه،  شخص 
العاطفي  االبتزاز  يتوقف  وال  األصدقاء.. 

عند الكلمات بل هناك أفعال تكمله مثل 
من  والهروب  املعلنة،  االنتحار  محاوالت 
البيت، وإيذاء الذات بأي شكل، والتوقف 
ورفض  الشراب،  أو  الطعام  تناول  عن 
لنفسه،  الشخص  وإهمال  الدواء،  تناول 
الذهاب  ورفض  املصروف،  ورفض 
بكل  والتمارض  والفسح،  للتنزهات 

أنواعه.  
الجمعيات  إعالنات  من  وكثير 
تمارس  املجانية  واملستشفيات  الخيرية 
مشاعر  على  اللعب  من  النوع  هذا 
ألطفال  صورا  يعرضون  حيث  الناس 
مرضى  أو  عاجزين  سن  كبار  أو  مرضى 
مزمنني الستدرار عطف الناس ودفعهم 

للتبرعات السخية.
واملتسولون في الشوارع يبتزون الناس 
املطاعم  أمام  لهم  يقفون  حني  عاطفيا 
الفخمة واملحالت الراقية يسألونهم ماال 
إشارة  أفواههم  إلى  بأيديهم  يشيرون  أو 
على  فيضغطون  للطعام،  حاجتهم  إلى 
مشاعر الناس الذين أنفقوا لتوهم أمواال 

في املطعم أو املحل.
تأثير االبتزاز العاطفي على العالقات 

بني الناس:
العالقات  قلنا في  االبتزاز كما  يحدث 
القريبة بني البشر، ولكن هذه العالقات 
تلك  تنتهي  وقد  باالبتزاز،  سلبا  تتأثر 
املادية  املصلحة  انتهت  ما  إذا  العالقات 
أن االبتزاز  إلى  املعنوية منها، إضافة  أو 
العاطفي يخلق لدى اآلخر شعورا بالذنب 
أو  على خطأ لم يرتكبه فال يكون سعيدا 
بسبب  نفسيا  يتأثر  أن  ويمكن  مرتاحا 
الضغط الكبير عليه، وكثير من العالقات 
انتهت بسبب هذا االبتزاز العاطفي حني 
يكتشف الضحية أنه تعرض لخداع كبير 
أو  القرابة  أو  الصداقة  أو  الحب  باسم 

الشفقة.

.. وهو حالة من الشعور بالوحدة والشعور بعدم األمان والخوف من الهجر 

.. ويخلق لدى اآلخر شعورا 
بالذنب على خطأ لم يرتكبه
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