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صحيفة الحقائق  //الكحول والعنف
العنف يتسبب مبعاناة كبرية عىل الصعيد الشخيص ،وكلفته عالية عىل
املجتمع .هناك العديد من العوامل املختلفة للعنف ،تعاطي الكحول
هو واحد منهم.
الكحول هو أحد العوامل املساهمة يف العديد من حاالت العنف يف
العامل ،سواء يف املنازل أو يف األماكن العامة .التقديرات تشري إىل أن مليار
طفل يف العامل (مبا يزيد عن نصف عدد األطفال الذين ترتاوح أعامرهم
بني سنتني وسبع عرشة سنة) قد تعرضوا للعنف إما النفيس أو البدين أو
الجنيس خالل العام املنرصم (.)١
وفقًا ملنظمة الصحة العاملية ،فإن خمس وثالثون باملائة من جميع
النساء يف العامل قد تعرضن للعنف البدين أو الجنيس ملرة عىل األقل
يف حياتهن .إن القسم األكرب من العنف ضد املرأة يحدث يف العالقات
املقربة ،وقد تعرض ما يقارب ثلث النساء يف العامل إىل العنف من
جانب الرشيك يف العالقة (.)٢

سبب؟ ام عوامل مساعدة؟

الكحول هو القاسم املشرتك يف مختلف انواع العنف .مبايف ذلك
العالقات املقربة ،استغالل األطفال ،والعنف الجنيس .تتباين التقديرات
يف نسبة عنف (الرشيك يف العالقة) املرتبطة بالكحول بني الدول من
مثانية واربعون اىل سبعة ومثانني باملئة ( .)٣تقديرات مامثلة للعنف
الجنيس تظهر أن الكحول كان حارضا يف هذه الحاالت فيام نسبته من
ثلث إىل ثالثة أرباع هذه الحاالت (.)٤
يف إحصاء أجري يف شامل تنزانيا ،افادت ما نسبته أربعون باملئة من
النساء بتعرضهن للعنف من قبل رشيك مل يكن يرشب الكحول ،بينام
تعرض ما يفوق الخمسة وستون باملئة من النساء للعنف من قبل
رشيك يرشب الكحول (.)٧
هناك العديد من العوامل التي تسهم يف العنف ،من بينها الهياكل
األبوية والقواعد (سيطرة األب واألخ) .تشري مجموعة متنوعة من
الدراسات (البيئة املختربية واألنواع املختلفة للدراسات الوبائية) إىل
وجود ارتباط سببي بني الكحول والعنف ،الجرعات العالية من الكحول
تزيد من احتاملية السلوك العدواين (.)٥
عىل مستوى السكان يوجد يف السويد عىل سبيل املثال ارتباط قوي بني
إجاميل استهالك الكحول وبني عدد جرائم القتل ،والقتل غري املتعمد،
واالعتداءات .حتى إن مؤلفي التحليل التاريخي يرون أن التغريات
التي طرأت عىل السياسات املتعلقة بالكحول هي العامل الوحيد الذي
يبدو انه قد أثر تاريخيا يف إنتشار العنف .انه ال يوجد صلة واضحة
بالتغيريات االجتامعية الرئيسية األخرى (.)٦

بإختصار

هناك كمية هائلة من الدراسات التي تظهر ارتباط بني استهالك
الكحول وحضور العنف.
وبالطبع ينطبق هذا عىل العالقات املقربة ،والعنف الجنيس ،وأيضاً
عىل العنف ضد األطفال .عىل مستوى السكان فإنه ميكن للمرء أن
يرى ارتباط واضح بني إجاميل استهالك الكحول ومقدار العنف يف
املجتمع.
إن اإلجراءات السياسية للكحول عىل املستوى املحيل أو الوطني
تسهم يف الحد من مخاطرحضور العنف ،من بني هذه اإلجراءات
تنظيم األسعار و التوافر.

سياسة الكحول تلعب دورا الكحول.

الكحول هو سبب العنف! هذا أمر مؤكد من خالل دراسات تبني أن
التغريات يف إجراءات سياسة الكحول تؤدي إىل تغريات يف حوادث
العنف .تقاريرمنظمة الصحة العاملية ملناهضة العنف ( )٨.٩.١٠تبني أن
اإلجراءات التي تحد من االستهالك العام للكحول بني الناس تؤدي أيضا
لخفض العنف ،بينام تشري دراسات أخرى إىل أن اإلجراءات التي تعمل
عىل زيادة استهالك الكحول ،كتخفيض األسعار وزيادة نقاط وساعات
البيع ،تتبعها زيادة يف العنف (.)٥

لقد أظهرت دراسة أمريكية أن زيادة أسعار الكحول بنسبة واحد باملئة
تقلل من احتامالت حدوث عنف الرشيك ضد املرأة بنسبة خمسة
وثالثة باملئة .دراسة أخرى من نفس البلد تظهر أن السياسة الكحولية
املقيدة أكرث بنسبة عرشة باملئة (باعتبارها واحدة من ما مجموعه تسع
وعرشون إجراء سيايس محتمل) مرتبطة بتخفيض جرائم القتل املرتبطة
بالكحول بنسبة تسعة باملئة (.)١٢
العديد من أهداف جدول أعامل  ٢٠٣٠يتناول العنف مبا يف ذلك
( )١٦.٢إنهاء جميع أشكال العنف ضد األطفال ،و ( )٥.٢إنهاء العنف
ضد النساء .تعد اإلجراءات الفعالة ضد العنف املرتبط بالكحول أمرا
أساسيا لتحقيق هذه األهداف.
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