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هيثم نابلسي

 كثٌر هم االشخاص الذين ال يريدون أن يتحسنوا الن حالة االنكسار
تلفت االنتباه لهم



اختبار
من القائم ادناه حدد الصفات املتطابقة مع عالقتك

• الدعم العاطفي

• الرعاية

• التأثير

• التناسق

• التواصل

الؤلفة

• السعادة

•التفهم

القبول•

الرومانسية•

• االلتزام

• الوفاء

• األمانة

• االحترام

• الثقة



عالمات العالقة السليمة
االعتماد على بعضهما البعض

الشعور بالراحة بأن يكون الشخص نفسه حول بعضهما البعض

أن يحتفل كل منهما بإنجازات االخر

أن يتشارك ويتقبل كل منهما االخر

إن يعتذر بصدق بعضهما لبعض في خال ارتكب اي منهما خطأ تجاه االخر

ان يكون كالهما مستمع جيد

أنت يتشاركا القيم وأهداف الحياة نفسها

في حال وجود اي مشاحنة ، يتصرفان بشكل عادل، ومن العالمات الجيدة أنه بغض النظر عن مدى تأزم االمر، فال 
يسيء أحدهما لالخر، وال يريد أي منهما الفوز على حساب االخر



عالقة سامة أم اساءة

إذا كان السلوك الضار هو فقط في صفات الشخص، فإننا نسميه السلوك 
السام.

 إذا كان الشخص يتخذ قرارًا واعياً بالتصرف بطرق ضارة، فهذا االمر 
يعتبر إساءة. 

لكن كيف يمكننا التفريق بينهما؟



عالقة سامة أم اساءة
بشكل مختصر العالقة السامة تدور حول حلقة تفاعالت غير متكافئة، وأما اإلساءة فتتعلق بالسيطرة.

ما هي حلقة تفاعالت غير متكافئة؟

     عندما تطلب من شريكك أن يغسل األطباق لكنه يصرح بأنه منهار ألنه مر بيوم صعب ، لكن هذا يحدث في كل مرة.

    عندما تتحول كل محادثة إلش مناوسة.

     عندما تثير خيبات األمل الغضب.

     عندما تطلب املساعدة من شريكك، يتعامل معها كما لو كنت غير قادر على فعل أي شيء بمفردك.

     عندما يمر شريكك بوقت عصيب، وتوبخه على ذلك.

     عندما تسبب األحداث االجتماعية دراما دائمة.

     عندما يكون في عالقتك ديناميكية "أنا مقابل أنت".



عالقة سامة أم اساءة

أما اإلساءة فهي السيطرة؟

إحدى االعتقادات حول اإلساءة وبشكل خاص العنف املنزلي فاالعتقاد أن املسيئني يستملكهم الغضب، 
وأنهم خارجوا عن السيطرة وأنهم يؤذون شركائهم ألنهم غير قادرين على إيقاف/ضبط أنفسهم.

 ومع ذلك ، تُظهر العديد من الدراسات حول العنف املنزلي أن املسيئني يتحكمون تماًما عندما يؤذون 
شركائهم. وأنه ليس حادثا أو فقدان للقدرة على ضبط النفس.



عالقة سامة أم اساءة

هناك تداخل واسع إلى حد مان بني السلوكيات السامة والسلوكيات املسيئة. 

فالسلوكيات التي تهدد أو تسبب األذى هي سلوكيات مسيئة، حتى لو كانت تنبع من استجابة غير متناسبة لسبب منطقي ادى الى 
االساءة.

إذا كان سبب قيام شخص ما بلكم الحائط بسبب الغضب الغير املتناسب من الصراخ من قبل شريكه، فهذا شكل سام للتعبير عن 
الغضب، ويمكن اعتباره سلوًكا مسيئًا.

إذا دافع شخص ما عن نفسه من األذى، فهذه ليست إساءة، وليست بالضرورة عالقة سامة للطرفني. إذا قام شخص ما بتهديد شريكه 
جسديًا أو مهاجمته، وقام شريكه بالرد جسديًا، فهذه ليست إساءة.

 قد تكون عالقة سامة للطرفني، لكن الدفاع املعقول ليس رد فعل غير متناسب للضرر، وبالتالي فهو ليس ساًما بطبيعته.



عالمات االستغالل النفسي

يوجد ١٠ عالمات لالستغالل وهي كالتالي:
١- تضاؤل تقدير الذات
٢- التوتر والقلق املزمنان
٣- االنفصال عن األهل واألصدقاء
٤- التدخل في العمل أو املدرسة
٥- الخوف والترهيب
٦- املناداة باألسماء واإلهانات
٧- القيود املالية
٨- إنارة الغاز
٩- تهديدات بإيذاء النفس
١٠- عنف جسدي



عالمات االستغالل العاطفي

االذالل والنفي والنقد

  السيطرة والتعيير

  االتهام واللوم واإلنكار

  اإلهمال والعزلة العاطفية

  االعتماد



أثار االستغالل النفسي/العاطفي

أثار قصيرة املدى

التشويس / االلتباس
الخوف
اليأس
الشعور بالعار
صعوبة في التركيز
النكد
تشنجات عضلية
كوابيس
تسارع  في ضربات القلب
أوجاع وآالم مختلفة

أثار طويلة املدى

القلق
ألم مزمن
الشعور بالذنب
األرق
 االنسحاب االجتماعي أو الشعور
بالوحدة



باختصار

العالقة السامة هي عالقة غير مستقرة وضارة بأطرافها عاطفياً أو جسدياً. 

عادة ما تكون امليزة االساسية هي اختالل في توازن القوى بني الطرفني.

تحكمها سلوكيات ضارة عاطفيا وجسديا. 

عالقة مدمرة ومختلة.



باختصار

العالقة السامة هي عالقة متقلبة، ويمكن أن تكون من جانب واحد أو من جانبني. تتضمن 
العالقة السامة من جانب واحد شريًكا واحًدا قادرًا على االستجابة بشكل متناسب 

للمشكالت، وشريًكا واحًدا يفجر املشاكل، أو الذي يجعل كل مشاكله مشاكل شريكه. تتضمن 
العالقة السامة ذات الوجهني شخصني (أو أكثر) يستجيبان بشكل سيء لبعضهما البعض، 

وكالهما يبالغ في رد الفعل تجاه املشكالت.



هيثم نابلسي

 في اللحظة اللتي تبدأ بالتفكير بها بأنك تستحق األفضل فقد بدأت
 رحلة االستحقاق.



دالالت العالقة السامة
يوجد ٢٤ عالمة تدل على أنك في عالقة سامة وذلك عند تكرر وبشكل ثابت كل من :

١- املكاملات / النصوص

٢- املراقبة

٣- بمعالجة

٤- حكم

٥- نقد

٦- النرجسية

٧- دراما

٨- عدم احترام

٩- الغيرة



دالالت العالقة السامة
١٠- نقص في :

- التواصل

- الدعم

- الثقة

 - االستقالل

١١- جو سلبي / عدائي

١٢- تعاسة

١٣- ال يمكنك فعل أي شيء بشكل صحيح



عالمات العالقة السامة
١٤- الرفض

١٥- اإلزعاج

١٦- التجريح

١٧- التجنب

١٨- الشعور بالوحدة

١٩- الخوف / انعدام األمن

٢٠- الهيمنة

٢١- اليأس

٢٢- األلم العاطفي

٢٣- االعتداء الجسدي

٢٤- انعدام الثقة



صفات العالقة السامة
يكون الشريك مهيمنًا على االخر،

يسيء إليه جسديًا،

يصبح الشريك متجنبًا،

استمرار الخوف أو الشعور بعدم األمان دائما

التزويد بإشارات مختلطة: عدم التأكد من مدى مصداقية الشريك أو دعمه أو الوثوق به في املوقف 
املحتاج له حًقا؛ على سبيل املثال، إذا تعرضت أنت أو أحد أفراد أسرتك لحادث، في بعض األحيان 

يدعمونك في املنزل، لكن ال يدعمون قراراتك أمام اآلخرين.

الضغط على الشريك: مما يدفع الشريك لفعل أشياء ال يريدها.



أسباب استمرار االشخاص في عالقة سامة

يستمر األشخاص في عالقة سامة لالسباب التالية:

١- تدني الثقة بالنفس: شعورهم بأنهم ال يستحقوا شخًصا أفضل.

٢- التكفير الغير واقعي (االعتقاد أنهم يمكنك تغييرها).

 ٣- االعتماد العاطفي / الخوف من أن يصبح الشخص وحيًدا.

٤- الخوف من املستقبل، عدم التحلي بالجرأة واملغامرة.

٥- االعتقاد بأن هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يعرفونها.

٦- التهديد املستمر من الخروج من العالقة.

٧- االعتماد االقتصادي.

٨- الخجل والحياء من عواقب الخروج من العالقة واللوم (نظرة املجتمع).



تصرفات تؤكد أن من حولك هم في عالقة سامة

العالمات التي تشير إلى أن صديقك يعيش مع شريك مسيء له:

١- الشعور بالقلق / التوتر بتواجدك حول شريك صديقك.

٢- غالبًا ما يكون شريك صديقك غاضبًا منه.

٣- أنت ال ترى صديقك بعد اآلن، يتعذر دوماً عن لقاءك.

٤- فقدان ثقتهم بأنفسهم.

٥- اختالق األعذار لسلوكيات الشريك.



كيفية تقديم النصح/الدعم

١- تعامل مع املوقف بهدوء.

٢- ال تكن قضايا.

٣- ذكر صديقك بأن لديك نية حسنة باملساعدة.

٤- اسأله عن همومه. تحادث معه.

٥- أخبر قصتك. (إذا كان لديك خبرة في عالقة سامة)

٦- كن صبورا.

٧- ال تضغط على حل فوري



تذكر

الحب الحقيقي ال يكلفك سالمتك، فرحتك، سعادتك أبًدا.

الحب ليس عدم الراحة وال التبعية وال الخوف، إنما هو الحرية والرضا، إذا لم يُشِعر بذلك، فهذا 
ليس حبًا.

عندما يغلب الحال السلبي على مستوى اإليجابية، فال بد من تغيير.



هيثم نابلسي

 إذا كان الحب يتالشى فاألجدى أن يكون األلم



هيثم نابلسي

توقف عن احراق ذاتك لتجعل شخصا أخر يشعر بالدفء



حقيقة األلم واملشاعر
هل أنا مخطئ بما أشعر به؟

ماذا لو لم أكن مخطئا بما أشعر؟ - أو - ماذا لو كان من الجيد أن أشعر بهذه الطريقة؟
إنها ردود فعل جسدي العاطفي والتي تدعوني إلى الشفاء

إذا لم أكن مخطئًا بالشعور بهذه الطريقة، فماذا لو تركت مشاعري تتدفق من خاللي؟
ففي النهاية، كل خوف لدينا هو خوف من شعور

على سبيل املثال
أعتقد أنني لست خائفًا حًقا من الرفض 
أخشى مما سأشعر به عندما أتعرض للرفض أو عندما أشعر بالرفض
أخشى أنني ال أستطيع أن أتحمل هذا الشعور
أخشى أن يكون ذلك كثيرًا بالنسبة لي

ولكن ماذا لو كان كل ما يتطلبه األمر هو السماح لهذه املشاعر بالتدفق من خاللي وتقديرها للتعليقات التي تقدمها لي؟
أعتقد أن مشاعرنا دائًما ما تقدم لنا في النهاية تعليقات عن معتقداتنا. وتسمح لنا بعض مشاعرنا السلبية بمعرفة املعتقدات التي لدينا والتي تعيقنا.

 شكرا لك أيها األلم على الرسالة. ما هي الرسالة التي لديك لي؟ ما هو االعتقاد املقيد والبرمجة السلبية التي تريدني أن أكون على علم بها؟ ما هو جرح
الطفولة الذي تريدني أن أدركه؟



الحقيقة الدفينة

القبول والشفاء ال يكون اال باملصالحة مع الذات



هيثم نابلسي

الكثير من االشخاص يعيشون في قلبك ولكن ليس في حياتك



أثار العالقة السامة

ما هي تأثيراتها و / أو مخاطرها؟

ينجذب األشخاص املعنيون إلى بعضهم البعض على الرغم من األلم 
الذي يتسبب كل منهم لالخر. كما انه من املمكن أن تتحول إلى توتر 

واكتئاب وقلق ومشاكل طبية إذا أصبحت العالقة عنيفة.



كيف تتجنب العالقة السامة؟

لتجنب عالقة سامة ؛

ينصح الفرد بالبحث عن السمات التي تكمل صفاته الخاصة بدالً من البحث عن شخص 
أخر إلكمالها، والذي يؤدي إلى االعتماد على اآلخرين.

تبني من سبب أو رغبة الدخول في هذه العالقة الخاصة لتحديد ما إذا كان دافع الحب أو 
الشعر بالضغط عليه وما إذا كانت العالقة ستفيده.



 بدائل العالقات السامة

بدالً من تحديد العالقة كأولوية،

 يمكن التركيز على أشياء أخرى مثل الدراسة أو هواية جديدة أو قضاء وقت ممتع مع 
أفراد األسرة واألصدقاء اإليجابيني.

ماذا تفعل إذا كنت بالفعل في عالقة سامة؟

في حال عدم تأكد القرد مما إذا كان في عالقة سامة ، فعليه تقييم ما إذا كانت لديه 
مشاعر إيجابية أو سلبية تجاه الشخص االخر. هل يشعر أنه آمن، أم يجب عليه تفريق 

الطرف االخر أو عزله وإحاطة نفسه باألسرة وأصدقاء إيجابيني. إذا لم يكن الوضع 
آمنًا ، فيجب عليهم مناقشة األمر.



وسائل لشفاء عالقة سامة
يفترض الكثير من الناس أن العالقات السامة محكوم عليها بالفشل ، لكن هذا ليس هو الحال دائًما.

العامل الحاسم؟ هو أن يقرر كال الشريكني التغيير 

وهذا ما تؤكده د. كارال مانلي في كتابها متعة من الخوف  "إذا استثمر شريك واحد فقط في إنشاء أنماط صحية ، فهناك - لألسف - احتمال ضئيل بحدوث التغيير".

كما ان هنالك بعض العالمات األخرى التي تدل على أمكانية حل األمور.

١- االستعداد الحقيقي للعمل على تحسني العالقة

٢- يظهر الشريكني موقفًا من االنفتاح واالستعداد لالستثمار في تحسني العالقة.

قد يظهر هذا من خالل االهتمام بتعميق املحادثات" ، أو تخصيص فترات منتظمة من الوقت لقضاء وقت ممتع مًعا.

٣- قبول املسؤولية

من خالل التعرف على السلوكيات السابقة التي أضرت بالعالقة من كال الطرفني. فإنه يعكس االهتمام بالوعي الذاتي واملسؤولية الذاتية.

٤- التحول من اللوم إلى الفهم

إذا كان كال الطرفني قادرًا على توجيه املحادثة بعيًدا عن إلقاء اللوم وتقديم املزيد من التفاهم والتعلم ، فقد يكون هناك طريق للمضي قدًما.

٥- القبول باملساعدة الخارجية

هذا أحد أقوى الوسائل. في بعض األحيان ، قد يحتاجان إلى مساعدة إلعادة األمور إلى مسارها الصحيح، إما من خالل االستشارة الفردية أو العائلية.



خطوات شفاء أو ترميم عالقة سامة
عدم األسهاب التفكير في األحداث السابقة

النظر الى الشريك بحنو

البدء بالعالج/ التحدث مع االصدقاء

ممارسة التواصل الفعال

تحمل املسؤولية من قبل كال الطرفني دوره في تسميم العالقة

الشفاء الفردي تحديد احتياج ودورك كل طرف في العالقة

االحتفاظ بمساحة لتغيير االخرين 



خطوات شفاء أو ترميم عالقة سامة
انتبه جيًدا لكيفية التحدث مع بعضكما البعض أثناء إصالح األمور. كن لطيفًا مع بعضكما البعض. تجنب السخرية أو اللكمات الخفيفة ، على األقل في الوقت الحالي.

ركز أيًضا على استخدام جمل "أنا" ، خاصة عند الحديث عن قضايا العالقة.

على سبيل املثال ، بدالً من قول "أنت ال تستمع إلى ما أقوله" ، يمكنك أن تقول "أشعر أنك ال تستمع إلي عندما تخرج هاتفك أثناء حديثي".

كن مسؤوالً

يؤكد لوسني: "يجب على كال الشريكني االعتراف بدورهما في تعزيز السمية".

هذا يعني تحديد وتحمل املسؤولية عن أفعالك في العالقة. يتعلق األمر أيًضا بالتواجد والتفاعل أثناء املحادثات الصعبة.

يشفي بشكل فردي

تنصح لوسني أنه من املهم لكل منكما أن يحدد بشكل فردي ما يحتاجه من العالقة وأين تكمن حدودك.

حتى إذا كنت تشعر أنك تعرف بالفعل ما هي احتياجاتك وحدودك ، فإن األمر يستحق إعادة النظر فيها.

تقدم عملية إعادة بناء عالقة تالفة فرصة جيدة إلعادة تقييم ما تشعر به حيال عناصر معينة من العالقة.

احتفظ بمساحة لتغيير اآلخرين

تذكر أن األشياء لن تتغير بني عشية وضحاها. خالل األشهر القادمة ، اعملوا مًعا على التحلي باملرونة والصبر مع بعضكم البعض أثناء نموكم.



خطوات شفاء أو ترميم عالقة سامة
سوف يستغرق إصالح العالقة السامة بعض الوقت والصبر واالجتهاد.

هذا هو الحال بشكل خاص ، حيث تحدث معظم العالقات السامة نتيجة لقضايا طويلة األمد في العالقة الحالية ، أو كنتيجة لقضايا لم يتم معالجتها من العالقات السابقة.

فيما يلي بعض الخطوات لتغيير األمور.

ال أسهب في الحديث عن املاضي

بالتأكيد ، جزء من إصالح العالقة سيشمل على األرجح معالجة األحداث املاضية. لكن ال ينبغي أن يكون هذا هو املحور الوحيد للمضي قدًما في عالقتك.

قاوم إغراء الرجوع باستمرار إلى السيناريوهات السلبية.

انظر إلى شريكك بحنان

عندما تجد نفسك تريد إلقاء اللوم على شريكك في جميع املشاكل في العالقة ، حاول التراجع خطوة إلى الوراء والنظر إلى الدوافع املحتملة وراء سلوكهم ، كما يقول كارابالو.

هل مروا بوقت عصيب في العمل؟ هل كانت هناك بعض الدراما العائلية تشغل بالهم بشدة؟

هذه ليست أعذارًا عن السلوك السيئ ، لكنها يمكن أن تساعدك في الوصول إلى فهم أفضل للمكان الذي يأتي منه شريكك.

ابدأ العالج

يمكن أن يكون االنفتاح على العالج عالمة جيدة على أن األشياء قابلة لإلصالح. في الواقع ، يمكن أن تكون متابعة هذا أمرًا أساسيًا ملساعدة العالقة على املضي قدًما.

في حني أن تقديم املشورة لألزواج هو نقطة انطالق جيدة ، فإن العالج الفردي يمكن أن يكون إضافة مفيدة ، كما تقول مانلي.

قلق بشأن التكلفة؟ يمكن أن يساعد دليلنا للعالج امليسور التكلفة.

ابحث عن الدعم

بغض النظر عما إذا قررت تجربة العالج ، ابحث عن فرص دعم أخرى.



هيثم نابلسي

أذا كان وجود شخص ما في حياتك يطفىء بريقك اذا فتوهج لوحدك



كيف تدير/ تنهي عالقة سامة؟

١- أدرك أنك في عالقة سامة.

٢- توقف عن االعتقاد ان السلوكيات السيئة امر طبيعي.

٣- ضع حدوًدا.

٤- تعلم اليات وكيفية التواصل الفعال.

٥- تعلم أن تحب نفسك.

٧- اعمل على تطوير ثقتك بنفسك.

٨- ضع نفسك ومشاعرك في املقام األول.

٩- اطلب املساعدة

١٠- أخبر استشر العائلة / األصدقاء بموقفك او قرار انهاء العالقة.



هيثم نابلسي

أحيانا كثيرة يتطلب قلبك وقتا أطول لتقبُّل ما يعرفه عقلك


