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لطاملا ابُتليت بوروندي مبوجات متعاقبة من العنف ال�صديد. وقد �صهدت الدولة بعد ح�صولها على ا�صتقاللها من بلجيكا يف العام 1962، الكثري من 
الفرتات تف�صى فيها العنف اجلماعي وذلك يف الأعوام 1965، و1972، و1988، و1991، و1993، الأمر الذي اأدى اإلى مقتل ع�صرات الألوف من النا�س، 
وت�صرد ماليني اآخرين بالإ�صافة اإلى ا�صتمرار ال�صعور بعدم الثقة واخلوف. وكل هذه احللقات كانت متجذرة يف الأ�صل من ال�صكاوى واخلالفات القدمية 
ل، كما اأنها عك�ست اأي�سًا امل�سهد ال�سيا�سي التي ا�ستجُغلت فيه النق�سامات العرقية حل�سد ال�سكان لالنخراط يف العنف  على ال�سلطة واملوارد التي مل حتجُ

ال�صديد.

على الرغم من انتهاء احلرب الأهلية يف برونودي منذ اأكرث من عقد من الزمن، ما زالت الدولة متاأثرة بانعدام الأمن ال�صديد

على الرغم من انتهاء احلرب الأهلية يف بوروندي منذ اأكرث من عقد من الزمن، اإل اأن البالد ما زالت متاأثرة بانعدام الأمن ال�صديد ب�صبب ا�صتمرار 
الظروف التي اأدت اندلع ال�صراع امل�صلح كالفقر والبطالة وعدم احل�صول على اخلدمات الجتماعية الأ�صا�صية وامل�صاحة ال�صيا�صية ال�صيقة. وقد ا�صتمر 
ال�صعف الهيكلي على الرغم من ا�صتثمار اجلهات الفاعلة الدولية يف جمالت امل�صاعدات والتنمية وحفظ ال�صالم وبناء ال�صالم واإ�صالح قطاع الأمن 

خالل العقدين ال�صابقني.
العنف  ي�صودها  ظروف  يف  حياتهم  من  كبريًا  جزءًا  ال�صباب  عا�س  فقد  الأمن.  انعدام  يف  تتمثل  اخل�صو�س، حتديات  وجه  على  ال�صباب،  ويواجه 
وال�صراع  والكثري من امل�صاعب واخل�صارات كوفاة الأهل اأو اأع�صاء العائلة املقربني بالإ�صافة اإلى الت�صرد وخ�صارة الأرا�صي ونهب املمتلكات واملر�س 
وتعطيل املدار�س وغياب اخلدمات الأ�صا�صية الأخرى. ول يزال البورونديون ال�صباب 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.
يف  ت�صاعدهم  خمتلفة  تكتيكات  م�صتخدميني    – متفاوتة  بدرجات  واإن   - للتاأقلم  جهودهم  ق�صارى  البورونديون  يبذل  املحن،  هذه  وملواجهة 
احل�صول على املوارد ل�صمان بقائهم على املدى الق�صري. ولكن هذه التكتيكات قد تزيد من تعر�صهم للخطر، حيث ي�صعى الكثري من ال�صباب اإلى 
ال�صباب  بتكليف  ال�صيا�صية  النخبة  قيام  يف  التاريخية  ال�صابقة  مع  وباملقارنة  ال�صيا�صية.  الرعاية  خالل  من  واحلماية  املادي  الدعم  على  احل�صول 
اأجنحة ال�صباب يف الأحزاب املعار�صة حاليًا خطرًا  اأو  اأعداد كبرية من ال�صباب يف احلكومة  اأعمال عنف وتخويف يف بوروندي، متثل تعبئة  بتنفيذ 

امل�صلح. العنف  لت�صاعد  متزايدًا 

بال حماية
الشباب في مرحلة ما بعد الصراع في بوروندي
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البوروندبون ال�صباب يعتمدون ا�صرتاتيجيات للتاأقلم عالية اخلطورة، مبا فيها تلك التي توؤدي اإلى النخراط يف العنف امل�صلح.

ي�صتعر�س هذا الف�صل قدرات ال�صباب الربروندي والظروف التي يعي�صون فيها، كما يبني مدى تاأثري ال�صنوات الطويلة من العنف والفقر على عوامل 
اأن�صطة العنف. كما يدر�س العالقة بني العنف امل�صلح و ال�صدائد والطرق التي من خاللها ي�صتطيع  الوقاية التي كانت �صتقي ال�صباب من امل�صاركة يف 
ال�صباب التاأقلم مع التحديات اليومية من اأجل البقاء. وي�صتند الف�صل اإلى درا�صة ميدانية اأُجريت على ما يقارب 500 �صاب بوروين خالل الأعوام بني 

.2014- 2012
وتت�صمن نتائج الف�صل الرئي�صية ما يلي:

• الأحزاب 	 وتالعب  الأرا�سي،  حول  والنزاعات  الفقر،  انت�سار  ب�سبب  وذلك  قائمًا،  بوروندي  يف  امل�سلح  العنف  يف  ال�سباب  انخراط  خطر  زال  ما 
ال�صيا�صية، وتوفر ال�صالح من ع�صر احلرب الأهلية

• مع غياب الدعم الأ�صري، يعتمد البورونديون ال�صباب ا�صرتاتيجيات تاأقلم عالية اخلطورة مبا فيها تلك التي توؤدي اإلى انخراطهم يف العنف امل�صلح.	
• اإلى ال�سباب الذين هم اأكرث عر�سة خلطر النخراط يف 	 اأهملت م�ساريع امل�ساعدة الدولية يف بوروندي يف الفرتة ما بعد ال�سراع تقدمي الدعم 

اأعمال العنف
• تلعب ال�صيا�صات القائمة على الأحزاب املحلية والوطنية دورًا كبريًا يف اإثارة وا�صتدامة العنف لدى ال�صباب يف بوروندي. فبالن�صبة اإلى الكثري من 	

ال�صباب، ميثل الن�صمام اإلى اأجنحة ال�صباب يف الأحزاب ال�صيا�صية اأكرث تكتيكات التاأقلم �صهولة وفاعلية على املدى الق�صري، ولكن اأخطرها على 
املدى الطويل.

• يوؤدي توفري الفر�ص اإلى ال�سباب يف احل�سول على دخل و�سمان رزقهم اإلى حت�سني اآفاقهم كثريًا، وبالتايل يقلل من تبنيهم لتكتيكات التاأقلم العالية 	
اخلطورة.

ولدرا�صة مو�صوع تاأقلم ال�صباب مع العنف املنت�صر، يجب اأن تتم الدرا�صة من املنظور الق�صري الأمد واملنظور الطويل الأمد مع الأخذ بعني العتبار 
مدى تعقيد عملية التاأقلم التي قد ل ميكن قيا�س نتائجها اإل بعد مرور عدة �صنوات. ولكن للحد من اأ�صرار العنف امل�صلح، على القادة احلكوميني و�صناع 
القرارات واملمار�صني اأن ي�صعوا من �صمن اأولوياتهم م�صاألة حت�صني الفر�س لل�صباب. ومن اأجل اإحداث التغيري على حياة ال�صباب البورونديون، ل بد من 
وجود الهتمام، والإرادة ال�صيا�صية وال�صتخدام الفعال لالأموال املوجودة. ويالرغم من اأن بوروندي لي�صت الدولة الوحيدة التي تواجه حتديات تنموية، 

ولكن تاريخ الدولة املختلف يجعل من معاجلة الو�صع املزري لل�صباب اأمرًا ملحًا. 


