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بال حماية

الشباب في مرحلة ما بعد الصراع في بوروندي
لطاملا ابتُليت بوروندي مبوجات متعاقبة من العنف ال�شديد .وقد �شهدت الدولة بعد ح�صولها على ا�ستقاللها من بلجيكا يف العام  ،1962الكثري من
الفرتات تف�شى فيها العنف اجلماعي وذلك يف الأعوام  ،1965و ،1972و ،1988و ،1991و ،1993الأمر الذي �أدى �إلى مقتل ع�شرات الألوف من النا�س،
وت�شرد ماليني �آخرين بالإ�ضافة �إلى ا�ستمرار ال�شعور بعدم الثقة واخلوف .وكل هذه احللقات كانت متجذرة يف الأ�صل من ال�شكاوى واخلالفات القدمية
على ال�سلطة واملوارد التي مل تحُ ل ،كما �أنها عك�ست �أي�ض ًا امل�شهد ال�سيا�سي التي ا�ستُغلت فيه االنق�سامات العرقية حل�شد ال�سكان لالنخراط يف العنف
ال�شديد.

على الرغم من انتهاء احلرب الأهلية يف برونودي منذ �أكرث من عقد من الزمن ،ما زالت الدولة مت�أثرة بانعدام الأمن ال�شديد
على الرغم من انتهاء احلرب الأهلية يف بوروندي منذ �أكرث من عقد من الزمن� ،إال �أن البالد ما زالت مت�أثرة بانعدام الأمن ال�شديد ب�سبب ا�ستمرار
الظروف التي �أدت اندالع ال�صراع امل�سلح كالفقر والبطالة وعدم احل�صول على اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية وامل�ساحة ال�سيا�سية ال�ضيقة .وقد ا�ستمر
ال�ضعف الهيكلي على الرغم من ا�ستثمار اجلهات الفاعلة الدولية يف جماالت امل�ساعدات والتنمية وحفظ ال�سالم وبناء ال�سالم و�إ�صالح قطاع الأمن
خالل العقدين ال�سابقني.
ويواجه ال�شباب ،على وجه اخل�صو�ص ،حتديات تتمثل يف انعدام الأمن .فقد عا�ش ال�شباب جزء ًا كبري ًا من حياتهم يف ظروف ي�سودها العنف
وال�صراع والكثري من امل�صاعب واخل�سارات كوفاة الأهل �أو �أع�ضاء العائلة املقربني بالإ�ضافة �إلى الت�شرد وخ�سارة الأرا�ضي ونهب املمتلكات واملر�ض
وتعطيل املدار�س وغياب اخلدمات الأ�سا�سية الأخرى .وال يزال البورونديون ال�شباب يعانون يف مرحلة ما بعد ال�صراع من عدم احل�صول على التعليم
والرعاية ال�صحية وانعدام الأمن الغذائي وحتديات كبرية يف احل�صول على عمل مربح.
وملواجهة هذه املحن ،يبذل البورونديون ق�صارى جهودهم للت�أقلم  -و�إن بدرجات متفاوتة – م�ستخدميني تكتيكات خمتلفة ت�ساعدهم يف
احل�صول على املوارد ل�ضمان بقائهم على املدى الق�صري .ولكن هذه التكتيكات قد تزيد من تعر�ضهم للخطر ،حيث ي�سعى الكثري من ال�شباب �إلى
احل�صول على الدعم املادي واحلماية من خالل الرعاية ال�سيا�سية .وباملقارنة مع ال�سابقة التاريخية يف قيام النخبة ال�سيا�سية بتكليف ال�شباب
بتنفيذ �أعمال عنف وتخويف يف بوروندي ،متثل تعبئة �أعداد كبرية من ال�شباب يف احلكومة �أو �أجنحة ال�شباب يف الأحزاب املعار�ضة حالي ًا خطر ًا
متزايد ًا لت�صاعد العنف امل�سلح.
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البوروندبون ال�شباب يعتمدون ا�سرتاتيجيات للت�أقلم عالية اخلطورة ،مبا فيها تلك التي ت�ؤدي �إلى االنخراط يف العنف امل�سلح.
ي�ستعر�ض هذا الف�صل قدرات ال�شباب الربروندي والظروف التي يعي�شون فيها ،كما يبني مدى ت�أثري ال�سنوات الطويلة من العنف والفقر على عوامل
الوقاية التي كانت �ستقي ال�شباب من امل�شاركة يف �أن�شطة العنف .كما يدر�س العالقة بني العنف امل�سلح و ال�شدائد والطرق التي من خاللها ي�ستطيع
ال�شباب الت�أقلم مع التحديات اليومية من �أجل البقاء .وي�ستند الف�صل �إلى درا�سة ميدانية �أُجريت على ما يقارب � 500شاب بوروين خالل الأعوام بني
.2014- 2012
وتت�ضمن نتائج الف�صل الرئي�سية ما يلي:
ً
•ما زال خطر انخراط ال�شباب يف العنف امل�سلح يف بوروندي قائما ،وذلك ب�سبب انت�شار الفقر ،والنزاعات حول الأرا�ضي ،وتالعب الأحزاب
ال�سيا�سية ،وتوفر ال�سالح من ع�صر احلرب الأهلية
•مع غياب الدعم الأ�سري ،يعتمد البورونديون ال�شباب ا�سرتاتيجيات ت�أقلم عالية اخلطورة مبا فيها تلك التي ت�ؤدي �إلى انخراطهم يف العنف امل�سلح.
•�أهملت م�شاريع امل�ساعدة الدولية يف بوروندي يف الفرتة ما بعد ال�صراع تقدمي الدعم �إلى ال�شباب الذين هم �أكرث عر�ضة خلطر االنخراط يف
�أعمال العنف
•تلعب ال�سيا�سات القائمة على الأحزاب املحلية والوطنية دور ًا كبري ًا يف �إثارة وا�ستدامة العنف لدى ال�شباب يف بوروندي .فبالن�سبة �إلى الكثري من
ال�شباب ،ميثل االن�ضمام �إلى �أجنحة ال�شباب يف الأحزاب ال�سيا�سية �أكرث تكتيكات الت�أقلم �سهولة وفاعلية على املدى الق�صري ،ولكن �أخطرها على
املدى الطويل.
ً
•ي�ؤدي توفري الفر�ص �إلى ال�شباب يف احل�صول على دخل و�ضمان رزقهم �إلى حت�سني �آفاقهم كثريا ،وبالتايل يقلل من تبنيهم لتكتيكات الت�أقلم العالية
اخلطورة.
ولدرا�سة مو�ضوع ت�أقلم ال�شباب مع العنف املنت�شر ،يجب �أن تتم الدرا�سة من املنظور الق�صري الأمد واملنظور الطويل الأمد مع الأخذ بعني االعتبار
مدى تعقيد عملية الت�أقلم التي قد ال ميكن قيا�س نتائجها �إال بعد مرور عدة �سنوات .ولكن للحد من �أ�ضرار العنف امل�سلح ،على القادة احلكوميني و�صناع
القرارات واملمار�سني �أن ي�ضعوا من �ضمن �أولوياتهم م�س�ألة حت�سني الفر�ص لل�شباب .ومن �أجل �إحداث التغيري على حياة ال�شباب البورونديون ،ال بد من
وجود االهتمام ،والإرادة ال�سيا�سية واال�ستخدام الفعال للأموال املوجودة .ويالرغم من �أن بوروندي لي�ست الدولة الوحيدة التي تواجه حتديات تنموية،
ولكن تاريخ الدولة املختلف يجعل من معاجلة الو�ضع املزري لل�شباب �أمر ًا ملح ًا.

