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Abstract:
This study is trying to show the attitudes
and the character differences that the Chadian
youth take into consideration when they take
social and political decisions, in the light of the
social and political structure in Chad, which build
on the tribal division, decentralization and local
governments, also in the phase of international
changes, like globalization.
The study aimed to use many theoretical
and operational tools to prove the availability of
political aspiration in the Chadian youth.
The study based on the hypothesis that the
contemporary Chadian community affected and
reacted by the current political events.
:امل�ستخل�ص

حتاول هذه الدرا�سة التعرف على املواقف واالعتبارات ال�شخ�صية
والعامة التي يراعيها ال�شباب الت�شادي يف اتخاذهم لقراراتهم
االجتماعية وال�سيا�سية يف �ضوء البنية االجتماعية وال�سيا�سية ال�سائدة
، يف ت�شاد والتي تقوم على التق�سيم القبلي والالمركزية واحلكم املحلي
وكذلك يف ظل متغريات عاملية كالعوملة وما تبعها من متغريات �سيا�سية
.واقت�صادية وثقافية
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هدفت الدرا�سة �إىل �إعمال جملة من الأدوات النظرية والعملية
للتحقق من وجود وم�ستوى الآفاق ال�سيا�سية لل�شباب الت�شادي (مدينة
�أب�شه)  ،وتنطلق من فر�ضية �أ�سا�سية ت�شري �إىل �أن �أف��راد املجتمع
الت�شادي املعا�صر يت�أثرون بالأحداث ال�سيا�سية املعا�صرة ويتفاعلون
معها  ،ويتدرج هذا التفاعل تبع ًا مل�ستوى التعليم والعمر واجلن�س والبيئة
احلياتية .
ا�ستعانت ال��درا��س��ة ب��إط��ار نظري م�ستمد م��ن علم االجتماع
ال�سيا�سي  ،كما ا�ستخدمت منهج امل�سح امليداين للتحقق من �صحة
افرتا�ضاتها على �أر�ض الواقع  ،م�ستهدفة عينة من ال�شباب الت�شادي
يف مدينة �أب�شه .
و�أخري ًا فقد تو�صلت الدرا�سة �إىل العديد من النتائج كان �أبرزها
هو وجود �أثر ملتغريات العمر والتعليم واجلن�س والبيئة احلياتية على
م�ستوى الآفاق ال�سيا�سية واجتاهاتها لدى عينة الدرا�سة  ،كما ك�شفت
الدرا�سة عن �ضيق الأفق ال�سيا�سي لدى ال�شباب الت�شادي الأكرب �سن ًا
والأقل تعليم ًا .
وقد متثلت �أهم حماور الدرا�سة فيما يلي :
•الإطار النظري والإجرائي للدرا�سة .
•املظاهر االقت�صادية وال�سيا�سية للعوملة ،و�أث��ره��ا على
الآفاق ال�سيا�سية لل�شباب الت�شادي .
•نتائج الدرا�سة امليدانية .

املقدمة:
يق�صد بالآفاق االجتماعية ال�سيا�سية يف هذه الدرا�سة ،تلك االعتبارات واملواقف التي يراعيها
ال�شباب ال�شادي يف اتخاذهم لقراراتهم االجتماعية وال�سيا�سية ،وبناء على النمط االجتماعي
وال�سيا�سي ال�سائد يف �شاد والذي يقوم على �سيا�سة الالمركزية يف احلكم املحلي للدولة ،تتاح �أمام
ال�شاب ال�شادي ،م�ستويات الآفاق ال�سيا�سية املتدرجة الآتية  :امل�ستوي ال�شخ�صي ،والعائلي ،واملحلي
(القرية) ،واملقاطعي (عدد من القرى+مدينة) ،و�إقليمي (عدد من املدن) ،ووطني (دولة �شاد)،
وقاري (االحتاد الإفريقي) ،وعاملي(كوين).
وت�سعى هذه الدرا�سة �إىل قيا�س هذه امل�ستويات من الآفاق لدى عينة من ال�شباب يف مدينة �أب�شة،
ومدى اختالفها وتوزعها ح�سب متغريات اجتماعية �أ�سا�سية ،مثل :اخللفية احل�ضري (بدوي ،ريفي،
ح�ضري) ،وم�ستوى التعليم ،وال�سن ،واجلن�س.
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وحاولت الدرا�سة �أن حتقق �أهدافها النظرية ،بعر�ض �إطار نظري من علم االجتماع ال�سيا�سي،
الذي يقوم على درا�سة االجتاهات ال�سيا�سية للأفراد ملعرفة �آفاقهم ال�سيا�سية ،وحاولت حتقيق �أهدافها
العملية ،من خالل حتليل بيانات ،مت جمعها من عينة ع�شوائية من مدينة �أب�شة �شرقي �شاد ،وقامت
بتحليلها �إح�صائيا.
وتو�صلت �إىل نتائج تفيد ،ب�أن ال�شباب ال�شادي يختلف يف �آفاقه ال�سيا�سية ،باختالف ال�سن والتعليم
واخللفية احل�ضرية واجلن�س ،ف�صغار ال�سن واملتعلمون و�سكان املدن والرجال� ،أكرث ميال �إىل الآفاق
ال�سيا�سية الوا�سعة مثل :الآفاق الوطنية والقارية والعاملية (الكونية) ،بينما ال�شباب ال�شادي الأكرب �سنا
والأقل تعليما وذوو اخللفية البدوية �أو الريفية والن�ساء ،مييلون �إىل الآفاق ال�سيا�سية ال�ضيقة ،مثل :
امل�صالح ال�شخ�صية ،والعائلية ،واملحلية واملقاطعية.
�أو ًال :الإطار النظري:
يقوم الإطار النظري لهذه الدرا�سة على نتائج علم االجتماع ال�سيا�سي ،وبالتايل اقت�ضى الأمر �أن
نورد بع�ض الآراء حول تعريف هذا العلم ومرتكزا ته الفكرية.
مر مفهوم علم االجتماع ال�سيا�سي مبراحل عديدة يف تطوره ،فعرف يف البداية ب�أنه علم الدولة،
وهو التحديد الأكرث عمومية لهذا املفهوم ،بينما تعريفه ب�أنه علم ال�سلطة تعريف عام فقط ،ويعترب
تعريفه ب�أنه علم القوة ال�سيا�سية الأقل عمومية من بني التعريفات ال�سابقة ،والإ�شارة �إليه ب�أنه علم
الظواهر االجتماعية ال�سيا�سية ،هو التعريف املحدود العمومية ،ويعترب حتديد مفهوم علم االجتماع
ال�سيا�سي ب�أنه علم درا�سة الأ�س�س االجتماعية لالجتاهات واملواقف والآراء ال�سيا�سية ،هو التعريف
املحدد جدا لعلم االجتماع ال�سيا�سي املعا�صر ،مع الإقرار ب�أهمية التطورات العلمية التي مر بها حتديد
هذا املفهوم ،وهذا ما يجعلنا نناق�ش هذه املفاهيم.
 .1علم الدولة
يعرف علم االجتماع ال�سيا�سي عند بع�ض الكتاب ب�أنه ذلك الفرع من علم االجتماع الذي يدر�س
الدولة مبعناها العام ،وذلك من خالل االهتمام مبكوناتها الرئي�سية وهي :الأر�ض واملجتمع وال�سلطة
واالعرتاف الدويل.
ويعطي هذا املفهوم �أهمية كبري لدرا�سة الدولة القومية �أو الدولة الأمة ،التي تتميز بخ�صائ�ص
معينة‘ مثل :وحدة الثقافة واللغة والتاريخ والوعي امل�شرتك بهذه اخل�صائ�ص ،هذه الدولة القومية التي
ظهرت يف �أوروبا الغربية منذ القرن الثامن ع�شر امليالدي ،وح�سب هذا املفهوم ،ف�إن علم االجتماع
ال�سيا�سي يدر�س فقط املجتمعات الإن�سانية املنظمة واملتقدمة يف نظامها ال�سيا�سي واالقت�صادي
()1
واالجتماعي ،حتت �إطار نظرية ال�سيادة �أو �سيادة الدولة على جميع مكوناتها ال�سابقة.
ويظهر هذا املفهوم ب�شكل وا�ضح ،حينما ت�ستمد القيادة ال�سيا�سية قراراتها من الدولة �أو با�سم
الأمة �أو الوطن ،انطالقا من �سيادة الدولة� ،سواء �أكان ذلك ب�شكل دميقراطي �أو ت�سلطي.
 .2علم ال�سلطة
ويحدد علم االجتماع ال�سيا�سي ب�أنه العلم الذي يدر�س ال�سلطة والقيادة ،يف كل املجتمعات
الإن�سانية ،ولي�س فقط يف املجتمع القومي ،فهو يهتم بالتمييز بني احلاكمني واملحكومني ،على اعتبار
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�أننا نالحظ يف كل املجتمعات ويف جميع احلقب التاريخية ،جند ظاهرة من يحكم وم��ن يحكم،
()2
(ال�سلطة).
وهذا التعريف ي�سمح بدرا�سة ال�سلطة يف املجتمعات الب�سيطة ( البدائية ) ،واملعقدة (املنظمة)،
واملجتمعات ال�شاملة واخلا�صة ،وكذلك ال�سلطة امل�ؤ�س�سة (التي تقم على امل�ؤ�س�سات) والعالقات
ال�سلطوية (التي تقوم على �سلطة الأ�شخا�ص).
ويف نف�س الوقت الذي يتيح لنا فيه هذا التحديد تو�سيع �إطار الدرا�سة يف علم االجتماع ال�سيا�سي
لي�شمل متغريات جديدة� ،إال �أنه يعتمد على ف�صل وهمي بني الدولة وال�سلطة ،فالدولة ما هي �إال ال�سلطة
ب�أ�شكالها املختلفة التي تتوزع بني �صفوة �أو عدة �صفوات متحالفة حتتكر �شرعية ال�سلطة يف �إقليم معني،
وما ال�سلطة �إال ممار�سة ل�صراع يقوم على �أ�سا�س تفاوت وتباين امل�صالح ،مما يظهر معه من حيث
ال�شكل �أن ال�سلطة تبدو وكما لو كانت �شيئا �آخر يفر�ض نف�سه على املجتمع من خارج نطاقه ،وهذا
لي�س �صحيحا بالطبع ،فالفارق بني الدولة وال�سلطة ،وحتى ال�شرعية القانونية التي تتجاذبها الدولة
()3
وال�سلطة ،ت�ستمد وجودها من ال�سلطة.
وال�سلطات يف الدولة احلديثة متنوعة ،ولكن �أهمها �أربع ،وهي :ال�سلطة الد�ستورية ،والق�ضائية،
والتنفيذية ،والإعالمية ،ويركز علم االجتماع ال�سيا�سي على القيادة ،باعتبارها �سلطة تنفيذية ،ويرى
ما �إذا كانت تنفذ رغبات املجتمع ،فتو�صف بالدميقراطية� ،أو ت�ستخدم نفوذها خلدمة نف�سها ،فتو�صف
بالت�سلطية �أو الدكتاتورية.
 .3علم القوة ال�سيا�سية
ويق�صد بعلم االجتماع ال�سيا�سي هنا ب�أنه ذلك الفرع من علم االجتماع ال��ذي يدر�س القوة
ال�سيا�سية الفعالة يف املجتمع ،باعتبارها ت�شكل منطا من العالقة ين الأ�شياء والأ�شخا�ص واجلماعات
يف النطاق املحلي والإقليمي والدويل.
وللقوة ال�سيا�سية يف �أي جمتمع �أ�شكال خمتلفة� ،أهمها :القوة الدينية ،والقوة االقت�صادية ،والقوة
العلمية ،والقوة الع�سكرية ،وت�شكل جميعها يف النهاية قوة اجتماعية �سيا�سية فعالة ،وتعنى ب�إدارة �ش�ؤون
()4
املجتمع يف جميع املجاالت.
 .4علم الظواهر االجتماعية ال�سيا�سية
يدر�س علم االجتماع ال�سيا�سي الظواهر ال�سيا�سية من حيث ت�أثرها بالبناء االجتماعي وت�أثريها
عليه ،وبالتايل فهو يهتم بامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الر�سمية وغري الر�سمية ،والأحزاب ال�سيا�سية ،و�أثر
()5
ال�صفوة ،وجماعات امل�صالح ،واجلماعات ال�ضاغطة يف تكوين الر�أي العام.
وال يدر�س هذه الق�ضايا منف�صلة بل يدر�سها يف �إطار عالقتها بامل�ؤ�س�سات الأخرى يف املجتمع،
وما ي�سريها من �أفكار وعقائد �سيا�سية ( �إيديولوجيات) ،ويحر�ص عند التحليل على النظر �إليها
ك�أجزاء مكونة لبناء املجتمع وعملياته االجتماعية ،وهذا ما مييز علم االجتماع ال�سيا�سي عن علم
()6
ال�سيا�سة التقليدي.
ويرى بع�ض علماء االجتماع ال�سيا�سي �أن الظواهر التي يدر�سونها يجب �أن ت�شمل التنظيمات
ال�سيا�سية يف املجتمع ،مثل تنظيمات الأح��زاب ،وتنظيمات املجتمع امل��دين ،والأزم��ات ال�سيا�سية،
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والثورات والعالقات الدولية ،والثقافة ال�سيا�سية للمجتمع.
 .5علم االجتاهات ال�سيا�سية ( م�ؤيد /معار�ض )
وينطلق هذا املفهوم من �أنه �إذا كان علم ال�سيا�سة يدر�س نظم احلكم ،وعلم االجتماع يدر�س
العالقات االجتماعية ،ف�إن علم االجتماع ال�سيا�سي ي�شكل حلقة و�صل تربط بني العلمني ،برتكيزه على
الأ�س�س االجتماعية لالجتاهات واملواقف ال�سيا�سية ،وبالتايل فهو ذلك الفرع من علم االجتماع الذي
يهتم ب�إبراز وت�أكيد ال�سياق االجتماعي للمواقف واالجتاهات ال�سيا�سية.
ويق�صد باالجتاه �أو املوقف ال�سيا�سي هنا  :قدرة الفرد �أو اجلماعة على الأخذ مب�سار للأحداث،
()8
حتى ولو كان ذلك �ضد م�صالح �أطراف �أخرى.
وميكن التعبري عن هذه املواقف �أو االجتاهات ال�سيا�سية ،على جميع امل�ستويات ،على امل�ستوى
ال�شخ�صي –الفردي� ،أو العائلي– القبلي� ،أو املحلي (املدينة – القرية)� ،أو املقاطعي (جغرافيا)� ،أو
الإقليمي� ،أو الوطني� ،أو القاري� ،أو الدويل – العاملي.
وميكن �أن تتج�سد هذه االجتاهات والآراء والأفكار ال�سيا�سية يف �أعمل مكتوبة ،يف �شكل كتب
ومقاالت يف ال�صحف واملجالت والن�شرات والبيانات و�أعمال امل�ؤمترات ال�سيا�سية وتقارير امل�ؤمترات
وال�سري الذاتية للقادة ال�سيا�سيني� ،أو عن طريق االنتخابات واال�ستفتاءات� ،أو عن طريق امل�سوح
االجتماعية ال�سيا�سية والدرا�سات احلقلية.
جدول ()1
خطوات حتديد املفهوم
()7

حتديد امل�صطلح

الق�ضايا

نقاط الرتكيز
املجتمع -ال�سلطة

م�ستوى
التحديد
عام جدا

الأر�ض -املجتمع-ال�سلطة-
 -1علم الدولة
االعرتاف الدويل
عام
التنفيذية(القيادة)
الد�ستورية-الق�ضائية-
 -2علم ال�سلطة
التنفيذية -الإعالمية
اجلماعات داخل هذه �أدنى عمومية
االقت�صادية -الع�سكرية-
 -3علم القوة
القوى
العلمية  -الدينية
ال�سيا�سية
حمدود
الت�أثري والت�أثر بهذه
ال�صفوة -الأحزاب-
 -4علم الظواهر
العمومية
الظواهر
احلركات -الثورات
االجتماعية -ال�سيا�سية
حمدد جدا
قيا�س االجتاهات
االجتاهات -الآراء
 -5علم االجتاهات
ال�سيا�سية لدى ال�شباب
– الأفكار -املواقف
ال�سيا�سية
حول موقف �سيا�سي معني
االعتبارات47
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ثاني ًا  :الدرا�سة امليدانية
(-)1الإجراءات املنهجية
تت�ضمن الإج��راءات املنهجية يف الدرا�سات امليدانية عددا من النا�صر� ،أهمها :حتديد �أهمية
الدرا�سة و�أهدافها ،والفرو�ض وجمتمع الدرا�سة ،وعمليات جمع البيات وحتليلها ،وا�ستخال�ص
النتائج.
�أ� -أهداف الدرا�سة
تهدف هذه الدرا�سة �إىل حتقيق غر�ضني هما:
الهدف النظري  :والذين يتمثل يف تو�ضيح مدى وجود الآفاق ال�سيا�سية مب�ستوياتها املختلفة
لدى ال�شباب ال�شادي املعا�صر ،ومعرفة ترتيبهم لهذه الآف��اق ،بناء على الإط��ار النظري يف علم
االجتماع املعا�صر ،الذي ي�شري �إىل �أن اجلماعات تختلف يف �آفاقها ال�سيا�سية ،بناء على م�ستواها
التعليمي ،وخربتها احل�ضرية ،وفئتها العمرية وجن�سها ،هذا بالإ�ضافة �إىل �إ�شارات هامة ،حول
اختالف الآفاق ال�سيا�سية للجماعات ،ات�ساعا و�ضيقا ،فالآفاق ال�سيا�سية الوا�سعة هي التي تتجه نحو
ت�أكيد االعتبارات العاملية والقارية والوطنية يف اتخاذها لقراراتها ال�سيا�سية ،بينما الآفاق ال�سيا�سية
ال�ضيقة هي التي تتجه نحو ت�أكيد االعتبارات ال�شخ�صية والقبلية واملحلية والإقليمية ،فهل ميكن
الت�أكد من وجود مثل هذه الدالالت والإ�شارات العلمية النظرية ،يف الآفاق ال�سيا�سية لل�شباب ال�شادي
املعا�صر؟
الهدف العملي :ويتمثل يف �إمكانية حتقيق فرو�ض هذه الدرا�سة ،واال�ستفادة من نتائجها يف
التطبيق العملي ،من خالل م�شاريع تنموية ،تقوم على تنمية الآفاق ال�سيا�سية الوا�سعة ،واحلد من
العوامل التي ت�شجع الآفاق ال�سيا�سية ال�ضيقة.
ب -فرو�ض الدرا�سة
تنطلق فرو�ض هذه الدرا�سة من قاعدة تقول� :إن �أف��راد املجتمع ال�شادي املعا�صر يت�أثرون
بالأحداث ال�سيا�سية املعا�صرة ويتفاعلون معها ،وبالتايل ف�إن �آفاقهم ال�سيا�سية ميكن �أن تقع بني
بعدي �ضيق الأفق ال�سيا�سي ،و�سعة الأفق ال�سيا�سي.
ون�سعى من خالل هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الفرو�ض التالية:
�1 .1أن اجلماعات الأكرث تعليما ،والأ�صغر �سنا ،والأكرث �إقامة يف البيئة احل�ضرية ،تتجه �أكرث
من غريها من �أفراد املجتمع ،نحو الآفاق ال�سيا�سية الوا�سعة ،وبالتايل فهي الأكرث اهتماما
باملواقف ال�سيا�سية الوا�سعة ،املحددة يف الدرا�سة بالوطنية والقارية والعاملية.
�2 .2إن الأ�شخا�ص الأقل تعليما ،والأكرب �سنا ،والأبعد عن احلياة احل�ضرية ،يتميزون باالجتاه
نحو الآفاق ال�سيا�سية ال�ضيقة ،وبالتايل فهم الأكرث تركيزا على االعتبارات ال�شخ�صية
والقبلية واملحلية والإقليمية.
3 .3ت�ضيق الفروق يف الآفاق ال�سيا�سية بني الرجال والن�ساء ،يف ال�شباب ال�شادي املعا�صر.
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ج -عمليات جمع البيانات
� .1أدوات وطرق جمع البيانات
لقد ا�ستخدم الباحث يف ت�صميم �أدوات جمع بيانات هذه الدرا�سة جميع الو�سائل امل�ستخدمة
يف الدرا�سات امليدانية يف علم االجتماع املعا�صر مثل :اال�ستفادة من امل�صادر الثانوية من �سجالت
�إح�صائية ودرا�سات �سابقة� ،سواء من�شورة يف جمالت علمية حمكمة �أو كتب �أو �أبحاث عر�ضت يف
م�ؤمترات علمية �أو نوق�شت يف ر�سائل جامعية ،ثم �أتبع ذلك بت�صميم ا�ستمارة ال�ستبانه ت�ضمنت
جميع الأبعاد واملتغريات التي تقي�س الآفاق ال�سيا�سية لل�شباب ال�شادي املعا�صر ،هذا بالإ�ضافة �إىل
اال�ستفادة من اخلربات ال�شخ�صية للباحث بالتطورات ال�سيا�سية التي مير بها املجتمع املدرو�س.
 .2تدريب جامعي البيانات
ا�ستعان الباحث يف جمع البيانات بطالب مادة علم االجتماع ال�سيا�سي بجامعة �آدم بركة ب�أب�شة،
دفعة 2008م ،وبالتايل مت تدريبهم وتزويدهم مبعرفة اخللفية العامة للبحث ،من خالل عر�ض
�أهدافه وفرو�ضه ،و�أدوات وطرق جمع بياناته ،وكذلك تدريبهم على معرفة �أ�ساليب املقابلة الناجحة،
وما يتعلق بالأ�ساليب الفنية لال�ستمارة الإ�ستبانة ،م�ضمنا الكيفية الناجحة لتقدمي �أنف�سهم �إىل
املبحوثني ،خا�صة و�أن البحث �أجري يف ظروف �سيا�سية غري م�ستقرة يف املدينة (2008/01/07م)،
وهو اليوم الذي جتاوزت فيه الطائرات ال�شادية احلدود ال�سودانية وق�صفت بع�ض القرى  ,مما
�أدي ب�أن يطلب جمل�س الأمن الدويل من الدولتني التحلي باحلكمة وجتنب الإجراءات الت�صعيدية.
والبحث يجرى يف مدينة ال تبعد عن احلدود التي ق�صفت �إال مئات الأمتار ،وبالتايل مت الرتكيز
على تدريبهم على طم�أنة املبحوثني ب�سرية املعلومات التي يدلون بها ،والدليل العملي على ذلك �أننا
حذفنا من الإ�ستبانة جميع املعلومات التي من املمكن �أن تدل على هوية املبحوثني ،وكيفية قراءة
الإ�ستبانة ،وتدوين الإجابات بدقة ،فلي�س للباحث فر�صة للرجوع �إىل املبحوث ال�ستدراك �أي نق�ص
يف البيانات.
( -)3التعامل مع البيانات
بعد نهاية جمع البيانات ،قام فريق العمل– حتت �إ�شراف الباحث– مبراجعة جميع اال�ستمارات،
وهنا مت ا�ستبعاد اال�ستمارات الناق�صة ،ثم مت ت�شكيل جمموعات من املتدربني لتفريغ البيانات ،لي�سهل
التعامل معها �إح�صائيا.
(�أ)� -أبعاد الآفاق ال�سيا�سية لل�شباب ال�شادي
هناك عدد من الأبعاد �أو امل�ستويات �أو االعتبارات التي ت�ؤثر يف الأفاق ال�سيا�سية لل�شباب ،ميكن
ح�صرها يف االعتبارات التالية:
�أ-االعتبارات ال�شخ�صية
ب-االعتبارات العائلية
ج -االعتبارات املحلية
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د -االعتبارات املقاطعية
هـ -االعتبارات الإقليمية
و -االعتبارات الوطنية
ز -االعتبارات القارية
ح -االعتبارات العاملية
(ب)-التعريف باملتغريات الأ�سا�سية
لقد ت�ضمنت �صحيفة الإ�ستبانة جمموعة من الأبعاد التي تقي�س الآف��اق ال�سيا�سية لل�شباب
ال�شادي ،على �أ�سا�س معرفة الباحث بثقافة املجتمع ال�شادي املعا�صر من ناحية ،وانطالقا من الإطار
النظري لهذه الدرا�سة من ناحية �أخرى.
وتقت�ضي الدرا�سات العلمية حتديد الأبعاد الأ�سا�سية للدرا�سة ،ولهذا �سنحاول �أن نو�ضح كل بعد
من الأبعاد ال�سابقة.
�أ -االعتبارات ال�شخ�صية
يف املجتمعات التقليدية الب�سيطة ،ي�ضع النا�س اعتبارات كبرية مل�صاحلهم ال�شخ�صية ،على
اعتبار �أنه ال توجد قوانني حتمي حقوقهم وتنظم حياتهم ،وبالتايل يجب على كل فرد يف املجتمعات
غري املنظمة �أن يحمي نف�سه وم�صاحله ال�شخ�صية بنف�سه قبل كل �شيء.
فالنا�س يف مثل هذا الأفق ال�سيا�سي ال�ضيق تدور �أفكارهم حول �أنف�سهم وم�صاحلهم ال�شخ�صية
يف كل اجتاهاتهم ال�سيا�سية ،وترتفع عندهم م�شاعر الأنانية ال�سيا�سية وت�ضخيم الذات ،ويرغبون
يف حل جميع م�شكالتهم ال�سيا�سية ب�أنف�سهم ،ويالحظ هنا طغيان الأنانية العمياء ،وانعدام التعاون
و�صعوبة اتخاذ القرارات ال�سيا�سية ذات الطابع التفاو�ضي �أو احلواري ،والنظرة البعيدة يف الأفق
ال�سيا�سي ،فجميع الأمور ال�سيا�سية حتل بدون تر ٍو ،ووفقا للم�صالح ال�شخ�صية للأفراد.
ويالحظ �أن هناك فرقا جوهريا بني الآفاق ال�شخ�صية للقرارات ال�سيا�سية ،التي تعترب مظهرا
�سلبيا لالجتاهات ال�سيا�سية احلديثة ،والروح الفردية للإجناز� ،أو ال�شعور بالإجناز الفردي الذي
يت�سم به التفكري ال�سيا�سي الر�أ�سمايل ،مقابل التفكري ال�سيا�سي االقت�صادي ال�شيوعي ،الذي ي�شجع
الروح اجلماعية يف الإجناز ،فال�شعور بالإجناز الفردي حالة نف�سية اجتماعية هامة ،تدفع الأ�شخا�ص
املعا�صرين نحو املثابرة يف �إنتاجهم ،مقابل االتكالية واالنهزامية النف�سية االجتماعية التي يتميز غري
املنجزين ماديا ومعنويا يف النظام ال�شيوعي واملجتمعات التقليدية الب�سيطة.
ولهذا يق�صد باالعتبارات ال�شخ�صية يف هذه الدرا�سة " الآفاق ال�سيا�سية لل�شباب ال�شادي التي
تتجه نحو امل�صالح ال�شخ�صية والأنانية ،وال تراعي امل�صالح العامة " فالقاعدة الأ�سا�سية التي تعرب
عن هذا البعد �أف�ضل تعبري متمثلة يف نظرية العامل الإيطايل امل�شهور(ميكافيلي) ،والتي �أقرها يف
كتابه (الأمري) وملخ�صها :الغاية تربر الو�سيلة ،فكل اجتاه �أو ر�أي �أدى �إىل م�صلحة �أو نفع مادي �أو
معنوي ،فهو اجتاه �سليم.
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ب -االعتبارات العائلية
يف املجتمعات التقليدية ،العائلة �أو القبيلة هي التي حتمي �أفرادها ،وترعى احلقوق الأ�سا�سية
لأي جمموعة من رعاياها ،حتتاج �إىل عون وم�ساعدة ،وبالتايل تقوى االعتبارات العائلية يف اتخاذ
ال�ق��رارات ال�سيا�سية التي ي�سود فيها الت�ضامن الآيل ،مقابل املجتمعات املنظمة التي ي�سود فيها
الت�ضامن الع�ضوي الذي حتميه امل�ؤ�س�سات الر�سمية التابعة للدولة �أو التنظيمات املدنية التي �أن�ش�أها
املجتمع املدين احلديث ،كما �شرح هذه النظرية عامل االجتماع الفرن�سي (�إميل دوركامي).
ي�صف دوركامي الت�ضامن الأول بالآلية ،ا�ستنادا �إىل م�شابهة عقدها بني �آلية الت�ضامن وميكانيكية
حركة اجلزئيات ،وهي حركة �آلية (ال �إرادية) متاما كحركة الإن�سان البدائي داخل نطاق لع�شرية،
ويف �سلوكه االجتماعي مع �أع�ضاء القبيلة ،ف�إن �ضمريه الفردي ي�ستند كلية� ،إىل ما يفر�ضه ال�ضمري
اجلمعي ،منظمة ل�سلوكه الإ�ستاتيكي الثابت.
وهذا هو ال�سبب الذي من �أجله نلحظ �سيادة( ال�شخ�صية اجلمعية) �أو الذاتية الكلية التي ت�سلب
خ�صائ�ص ال�شخ�صية الفردية ،مبعنى �أن الذات الكلية للمجتمع �إمنا متت�ص �إرادة الفر د وحريته
في�سلك �سلوكا �آليا.
وي�صف الت�ضامن الثاين بالع�ضوية ،حيث ينجم عن هذا الت�ضامن نوع من التكامل الذي ينعقد
ويت�شابك كلما تعقد وت�شابك نظام تق�سيم العمل االجتماعي ،حيث تظهر وظائف جديدة ،مل تكن
موجودة من قبل ،وتتخ�ص�ص هذه الوظائف ا�ستنادا على التمايز الوا�ضح يف نظم وظواهر تق�سيم العمل
االجتماعي ،فكلما ازداد متا�سك الأفراد واعتمادهم على بع�ضهم بع�ضا ،مما ينجم عنه بال�ضرورة نوع
من التكامل االجتماعي.
وكلما ازداد املجتمع بدائية ازدادت �آلية الت�ضامن ،حيث يكون عدم التمايز وا�ضحا بني �سائر
�أف��راده ،وي�صبح كل واحد منهم ن�سخة متكررة من الآخر دون متييز ،وعلى العك�س من ذلك يظهر
التمايز وا�ضحا ،كلما ازدادت املجتمعات تقدما وتطورا ،فيمكننا �أن منيز بني فرد و�آخ��ر ،ا�ستنادا
على تعقد نظام تق�سيم العمل ،فيظهر الالجتان�س وتختفي امل�شابهات العقلية ،وتزول �أمناط ال�سلوك
الإ�ستاتيكي التي كانت تظهر يف �سياق التقليد وتواتر العادة.
ومن مميزات الت�ضامن الآيل عن الت�ضامن الع�ضوي ،ميزة حتول العالقات التلقائية التي كانت
�سائدة يف املجتمع ذي الت�ضامن الآيل ،فتتغري هذه العالقات الإ�ستاتيكية الثابتة� ،إىل عالقة متغرية ،هي
عالقة العقد ،نظرا للتغريات الديناميكية الهائلة التي جنمت وطر�أت على مالمح البناء االجتماعي،
فيحل القانون حمل العرف ،والعقد حمل التلقائية ،وامل�س�ؤولية الفردية حمل امل�س�ؤولية اجلمعية.
فالقاتل يف املجتمع البدائي لي�س م�سئوال كفرد عن جرميته ،و�إمنا امل�سئول الأول هو قبيلة اجلاين،
حيث �إن القتل يف املجتمعات البدائية ،ال يقع على القتيل ،و�إمنا يقع اجلرم على قبيلة املجني عليه،
فتطالب بالث�أر �أو الدية ،مبعنى �أن امل�س�ؤولية يف املجتمعات البدائية ،هي م�س�ؤولية جماعية ،ولي�ست
بالفردية ،في�سود العرف ،وتقل مظاهر تق�سيم العمل ،حيث جند قدا�سة حتيط مبا يفر�ضه ال�ضمري
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اجلمعي من قواعد ،فيتميز ال�سلوك بالتجان�س.
ولكن يف الت�ضامن الع�ضوي ،تقل حدة الروح اجلماعية ،وتتغري �صور الت�ضامن ،ويتحول م�ضمونه،
()9
وي�سود عدم التجان�س ،ليحل حمل التجان�س ،ويظهر التفا�ضل بديال عن عدم التفا�ضل ،وعدم التجان�س.
ونواة العالقات العائلية يف املجتمع الت�شادي الأ�سرة ،والتي غالبا ما تكون كبرية بحيث ت�شمل
الزوج والزوجة والأوالد واجلد واجلدة والأعمام والأخوال والإخوة ،وما تفرع عن هذه الأ�صول والفروع
من �أفراد ،والعالقات داخل هذه الأ�سرة قوية وملزمة ،للجميع بحيث تتطلب من الفرد االلتزام ال�شديد
بال�ضبط االجتماعي وااللتزامات االجتماعية واالقت�صادية املختلفة لدرجة �أن �أي تقدم �أو جناح
يحرزه فرد من �أفراد هذه الأ�سرة الكبرية يعترب جناحا لهذه الأ�سرة كلها وتتوقع �أن يعود ناجت نـجاح
هذا الفرد املادي واملعنوي لهذه الأ�سرة الكبرية ،وباملقابل تتحمل هذه الأ�سرة الكبرية تبعات ف�شل �أو
�إحباط �أو �أي التزام من �أحد �أع�ضائها ب�صورة جماعية ،ولهذا يحافظ الأفراد يف �إطار هذه العالقات
على منط حياة موروث �أو م�ألوف يقوده يف �أغلب الأحيان كبار ال�سن ،و�إذا و�صل �أحد الأع�ضاء من
�صغار ال�سن �إىل تويل قيادة الأ�سرة الت�شادية امل�سلمة ف�إنه يحر�ص على �إتباع توجيهات كبار ال�سن ،وهي
عملية نادرة وال حتدث �إال يف حالة جناح ال�شاب �أو الفتاة يف اجلانب املايل �أو ال�سيا�سي �أو الوظيفي ،و
حتى يف هذه احلالة النادرة ف�إن اجليل اجلديد داخل الأ�سرة الت�شادية امل�سلمة غالبا ما ُيكل هذه املهمة
لأحد �أفراد الأ�سرة الكبار �شكليا ،ويتوىل هو قيادتها وتوجيهها من خالله.
هذه هي ال�صورة النمطية لعالقات القرابة داخل الأ�سرة الت�شادية امل�سلمة ،لكن من املالحظ
�أن هذه العالقات حدثت فيها بع�ض التغيريات يف الوقت احلا�ضر ،فهناك تغيري من حيث حجم الأ�سرة
الكبري ،فقد �ساعدت عوامل اجتماعية واقت�صادية مثل الهجرة والتح�ضر وتغري املهن من الرعي
والزراعة �إىل العمل �أو الوظيفة ذات الدخل املحدود ،كل هذه العوامل جعلت من غري املقدور على بع�ض
الأ�سر الكبرية �أن حتافظ على حجمها وعي�شها امل�شرتك ،مما جعلها ت�سمح لبع�ض �أفرادها باال�ستقالل
ب�أنف�سهم وتكوين �أ�سر �صغرية ت�شمل الزوج والزوجة والأوالد فقط،مع الت�شديد على املحافظة على
االلتزام بال�شعور امل�شرتك جتاه الأ�سرة الكبرية وذلك من خالل الزيارات املتكررة والوقوف مع �أي فرد
من �أفراد الأ�سرة الكبرية كلما دعت احلاجة �إىل ذلك.
وينت�شر نظام االنت�ساب �إيل �صلب الأب لدى الأ�سر امل�سلمة الت�شادية ،ولكن للأم واالنت�ساب
�إليها دور هام يف العالقات الأ�سرية حيث ي�سود االعتقاد ب�أهمية اخلال واخلالة بالن�سبة للفتى والفتاة،
وتقوم عالقات مادية ومعنوية مبنية على عالقات اخل�ؤولة .وتف�ضل الأ�سرة الت�شادية امل�سلمة الزواج
الداخلي بني �أبناء الأع�م��ام ،ولكن يف بع�ض مناطق ال�شمال الت�شادي تف�ضل بع�ض الأ�سر الزواج
اخلارجي.
ومن �أهم عالقات القرابة التي تنت�شر داخل الأ�سر الت�شادية امل�سلمة العالقات القبلية وهي
التي ت�شمل عددا كبريا من الأ�سر الكبرية جتمعها رابطة الدم واللغة ورمبا املكان �أو الأر���ض ،ويف
حالة العالقات القبلية ي�شعر الأع�ضاء فيها ب�أنهم يعرفون يقينا �أ�صلهم امل�شرتك يف �شكل جد قريب و
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معروف ،وهذا االعرتاف يجب �أال يتوقف على �أفراد القبيلة فقط ،بل يجب �أن تقر به القبائل املجاورة
ورمبا ال�سلطات الر�سمية.
ويوجه العالقات القبلية داخل القبيلة �شيخ القبيلة و�أعوانه ونوابه ،وغالبا ما ي�صل ال�شيخ �إىل
رئا�سة القبيلة بالوراثة ،ولكن يف حاالت معينة يجب على القبيلة �أن تختار من بني �أع�ضائها من يتوىل
قيادتها ،ويف هذه احلالة يتطلب االعرتاف مبكانة ال�شيخ اجلديد من جميع �أع�ضاء القبيلة من جانب،
واالعرتاف به من القبائل املجاورة من جانب �آخر ،ثم يتبع ذلك الإقرار من ال�سلطات الر�سمية.
ومن املعروف �أن العالقات القبلية امتداد لعالقات الأ�سرة الكبرية فهي تلزم �صاحبها بجميع
ق��رارات �شيخ القبيلة ،وباملقابل تتحمل القبيلة الدفاع عن �أفرادها يف جميع احل��االت .ونظرا لهذه
العالقات امللزمة داخل القبيلة ي�سود ت�صور لدى الدار�سني ب�أن العالقات القبلية من املمكن �أن ت�ستغل
لتجاوز اللوائح والنظم والقوانني التي يقوم عليها املجتمع احلديث ،ولهذا يتم احلديث عن بع�ض
الت�صرفات التي ميكن اعتبارها ا�ستغالال للعالقات القبلية مثل املحاباة وخدمة الأقارب وتف�ضيلهم
()10
على غريهم يف الوظائف واخلدمات الر�سمية.
وهناك م�ستوى �آخر لعالقات القرابة هو م�ستوى العالقات ال�ساللية ،ومن املمكن اعتبار
العالقات ال�ساللية جزءا من العالقات القبلية� ،إال �أمنا مييز العالقات ال�ساللية هو ات�ساعها وبعدها
الزمني لدرجة �أن بع�ض الأع�ضاء الداخلني فيها قد ال يعرفون بال�ضبط �صلة الن�سب التي تربطهم
باجلد احلقيقي �أو الأ�سطوري لل�ساللة .وعلي كل حال ف�إن العالقات ال�ساللية تقوى �أو ت�ضعف بناء
على عوامل معينة منها �إدراك الأ�صل الواحد والأر�ض امل�شرتكة والعالقات التاريخية القائمة داخل
ال�ساللة .ويتم التعامل داخل العالقات ال�ساللية انطالقا من �شيوخ القبائل التي تنتمي �إيل �ساللة
واحدة ،ومن خاللهم توزع االلتزامات �إىل الأ�سر الكبرية �أو ال�صغرية ،وب�صفة عامة ف�إن العالقات
القرابية �أقوى ما تكون لدى الأ�سرة ال�صغرية ثم داخل الأ�سرة الكبرية وت�ضعف بالتدريج كلما اجتهنا
()11
نحو العالقات ال�ساللية.
ج -االعتبارات املحلية
ي�ضع النا�س يف املجتمعات التقليدية عناية كبرية يف التحيز لالعتبارات املحلية �أو القروية يف
اتخاذهم لقراراتهم ال�سيا�سية ،ويعتربون �أي موقف �سيا�سي ال يراعي م�صالح حمالتهم �أو قراهم ،ال
يهمهم وال يعريونه �أي اهتمام ،وال ي�ستحق �أن ي�ساهموا فيه ،وهذا �ضيق �أفق �سيا�سي مييز املجتمعات
القروية �أو املحلية.
تتداخل العالقات املكانية مع العالقات القرابة يف املجتمع الت�شادي امل�سلم تداخال كبريا،
خا�صة �إذا ا�شرتك �أفراد الأ�سرة والقبيلة وال�ساللة يف الأر�ض ،لدرجة �أنه من ال�صعب علي الباحث �أن
يالحظ التمييز بينهما،ولكن يحدث يف بع�ض الأحيان �أن تتكون عالقات اجتماعية قوية نتيجة للعي�ش
امل�شرتك بني اجلماعات بغ�ض النظر عن روابط الدم ،وي�سميها العلماء بالعالقات املكانية �أو املحليات
�أو البلديات .وي�شعر الداخلون يف مثل هذه العالقات بامل�صري امل�شرتك لبع�ضهم البع�ض ،ويتعزز هذا
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ال�شعور بعالقات ال��زواج وامل�صاهرة وبعالقات اجل�يرة .وتظهر �أهمية العالقات املكانية يف البناء
االجتماعي الت�شادي ب�أنها و�صلت ببع�ض اجلماعات �أن تنتمي �إليها انتماء قويا يتجاوز روابط القرابة
ويتيح احلرية لقبول جماعات داخل الأرا�ضي ال�ساللية بغ�ض النظر عن االنتماءات العرقية ،وقد عرف
البناء االجتماعي الت�شادي العالقات املكانية منذ �إن�شاء القرى واحلالل ال�صغار وكذلك املدن الكبرية،
وقد لعبت هذه العالقات دورا هاما يف عملية قبول الوافدين اجلدد داخل هذه الأماكن.
د -االعتبارات املقاطعية (جغرافيا)
فاملقاطعة –ح�سب التق�سيم الإداري ل�شاد -رغم �أنها ت�ضم عددا من املحالت �أو القرى� ،إال �أنها
تنظيم جغرايف �أقل من الإقليم الإداري ،وما مييز الآفاق ال�سيا�سية على هذا امل�ستوى ،هو كونها بداية
اخلروج ال�سيا�سي من �ضيق الأفق ،وهو اخلطوة الأوىل يف التحول االجتماعي ال�سيا�سي ،حيث ميكن
للمواطن �أن ي�شارك يف القرارات ال�سيا�سية التي تتجاوز حملته �أو قريته التي يعرفها معرفة مبا�شرة،
وبالتايل يتعاون مع �أ�شخا�ص �آخرين ال يعرفهم وال يقربون �إليه عائليا ،وهذه هي اخلطوة الرئي�سية يف
بداية االنفتاح ال�سيا�سي الذي يتطلبه الع�صر احلديث.
�أدت ال�ضغوط اخلارجية وظروف العي�ش يف مناطق جذب �سكاين تفد �إليها جمموعات �سكانية
متباينة بني وقت و�آخر ،وما تبع ذلك من �صراع حول املراعي والآبار والأر�ض الزراعية واملدن الكبرية،
ا�ستدعى كل هذا قيام جتمعات �أكرب حجما من الناحية العددية ،ولهذا ظهرت ال�ضرورة �إىل قبول
الآخرين �سواء �أكانوا قبائل �أخري �أم جمموعات مكانية ،وهذا ما �أدى �إىل ظهور التجمعات التحالفية
()12
التي يقودها ممثلو القبائل وال�سالالت والتجمعات املكانية.
ويدعم املجتمع الت�شادي العالقات التحالفية لأنها ت�سمح بقيام عالقات اجتماعية تتجاوز
العالقات القبلية وال�ساللية واملكانية ،وذلك من �أجل �إر�ساء دعائم املجتمع امل�سلم الذي من طبيعته
هذا الت�سامح .و�أكرب مثال ي�شار �إليه للعالقات التحالفية يف املجتمع الت�شادي ما عقدته املجموعات
املتحالفة يف العا�صمة اجنمينا من اتفاقية ت�شمل -تقريبا– جميع القبائل وال�سالالت واملجموعات
املكانية بهدف تنظيم العالقات االجتماعية فيما بينها ،ومن �أهم بنود هذه االتفاقية التحالفية �أن
ر�ؤ�ساء القبائل وال�سالالت واملجموعات املكانية املوقعني علي هذه االتفاقية واملن�ضمني �إليهم ،حتالفوا
على رف�ض عادة الث�أر التي كانت �سائدة يف العالقات القبلية وال�ساللية واملكانية ،وحتويلها �إيل ال ّدية–
ح�سب قواعد التحالف املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية– وقد و�صل الأمر ببع�ض املجموعات املتحالفة
�إىل �إلغائها تبادليا خا�صة يف قتل حوادث ال�سيارات والتي �أ�ضيف �إليها فيما بعد جميع �أنواع القتل غري
العمد ،وكذلك الأ�ضرار والإ�صابات يف احلوادث املختلفة.
وقد وجدت هذه االتفاقية ت�صديقا ر�سميا من الدولة والق�ضاء الت�شادي مما جعل الأع�ضاء
املتحالفني يتمتعون باحلماية من ال�سلطات الر�سمية ،والطريقة التي ر�سمها امل�ستفيدون من هذه
االتفاقية تتمثل يف �أنه حينما يقع حادث –يدخل �ضمن بنود االتفاقية– فما على �شيخ قبيلة اجلاين
�إال االت�صال ب�شيخ القبيلة املت�ضرر �أحد �أفرادها وزيارة املت�ضرر وتقدمي التعازي يف حالة الوفاة ،وهذه
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العملية متثل االعرتاف باخلط�أ وحتمل كامل امل�س�ؤولية،ويتبع هذه العمليات ال�شكلية التدخل ماديا
وذلك عن طريق امل�ساهمة يف تكاليف العزاء مببلغ ن�ص عليه يف اتفاقية التحالف وهو �أربعون �ألف ريال
ت�شادي وهو ما يعادل �أقل من �أربعمائة دوالر �أمريكي بالإ�ضافة �إىل حتمل نفقات العالج والإعا�شة �إذا
()13
كان املت�ضرر م�صابا ب�إ�صابات بالغة.
ونظرا للدور الكبري الذي لعبته هذه االتفاقية التحالفية يف ف�ض النزاعات بني املتحالفني
فقد �سعت جميع القبائل وال�سالالت واملجموعات املكانية لتوقيعها واال�ستفادة من مزاياها االجتماعية،
و�آخر املن�ضمني �أليها جماعة �أوالد �سنغال وهي جماعة حتالفية ت�ضم كل �سكان غرب �إفريقيا الذين
وفدوا �إيل ت�شاد �أيام اال�ستعمار الفرن�سي للعمل يف الدوائر احلكومية اال�ستعمارية وظلوا يف ت�شاد بعد
اال�ستعمار وما تبعهم من جمموعات ،و�إنهم ولكي يتمتعوا مبزايا االتفاقية التحالفية وجب عليهم �أن
يك ّونوا جماعة اجتماعية حتالفية ت�ضمهم وتدافع عنهم يف �إطار التحالفات القائمة حتى و�إن افتقدوا
الرابط القبلي وال�ساليل �أو املكاين ال�سابق ،وقد قبلت ال�سلطات الر�سمية هذا التجمع التحالفي
امل�صطنع ،وكذلك التجمعات االجتماعية الت�شادية بكثري من الت�سامح ،رغم اع�تراف اجلميع ب�أن
ال رابط بني ه�ؤالء النا�س �إال هدف اال�ستفادة من املزايا التي توفرها اتفاقية التحالف ،للعي�ش يف
العا�صمة اجنمينا و�ضواحيها.
هـ -االعتبارات الإقليمية
والإقليم يف التنظيم الإداري الالمركزية ال�شادي املطبق حاليا ،عبارة عن جمموعة من
وال م�ستقل ،ويتمتع ب�صالحيات �إدارية ووظيفية كبرية ،تتمثل يف مندوبني
املقاطعات الإدارية ،يحكمه ٍ
عن جميع الوزارات يف الدولة ،ومن الناحية الر�سمية ميثل حاكم الإقليم حكومة م�صغرة يف �إقليمه،
بكل ما تعني هذه العبارة من �صالحيات و�إمكانات مادية و�سلطات تنفيذية ،ويعترب �سكان �أي �إقليم
�إداري م�ستقلني داخليا ،ولهم احلق يف ت�سيري �أمور حياتهم اليومية يف املجاالت االقت�صادية والإدارية
والوظيفية واملالية واخلدمية ،ولهذا يعترب االجتاه نحو الآفاق الإقليمية ،خطوة جوهرية نحو �شعور
املواطنني بتحمل م�س�ؤولياتهم ال�سيا�سية ،وهو �شعور �سيا�سي يعرب عن انفتاح �سيا�سي هام نحو التحرر
من املركز (العا�صمة) وتطبيق عملي لالمركزية ال�سيا�سية املطلوبة يف حتقيق النمو ال�سوي للآفاق
ال�سيا�سية ال�سليمة.
وتعرف العالقات الإقليمية يف البناء االجتماعي الت�شادي ب�أنها جمموعة العالقات التي ت�شمل
عددا من التحالفات القبلية وال�ساللية واملكانية والتحالفية ،وقد عرف املجتمع الت�شادي امل�سلم هذه
العالقات حينما �أن�ش�أ ال�سلطنات الإ�سالمية الكبرية ،مثل :كامن وبقرمية ودار وداع��ة ،فالعالقات
االجتماعية التي كانت ت�سود داخل هذه ال�سلطنات الإ�سالمية ،هي عالقات �إقليمية ،حيث ي�شعر جميع
الأف��راد الداخلني فيها ب�أهمية الإقليم الكبري ،الذي ي�ضم جمموعة كبرية من القبائل وال�سالالت
والتجمعات املكانية والتحالفية ،فالنا�س تعرب عن انتمائها للإقليم ،دون غريه من االنتماءات الأخرى
بعدة مظاهر ،مثل� :إ�ضافته �إيل �أ�سمائهم ،مثل الكامني �أو البقرمي ،بدل �إ�ضافة �أ�سماء القبائل
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وال�سالالت والأماكن ال�صغرية ،وكذلك التعبري عن ذلك بالدفاع عن الإقليم يف حاالت الغزو وغري
ذلك ،ويف الوقت احلا�ضر ت�شكل العالقات الإقليمية �أهم مكون من مكونات البناء االجتماعي الت�شادي
والذي ينعك�س �إيجابا �أو �سلبا علي النظام ال�سيا�سي واالقت�صادي للمجتمع الت�شادي.
و -االعتبارات الوطنية
والآف��اق ال�سيا�سية الوطنية هي التي تـــراعي م�صالح جميع �أقاليم الدولة ال�شادية ،والآفاق
ال�سيا�سية على هذا امل�ستوى من املفرت�ض �أن تكون مدعومة من الدولة ،خا�صة من الناحية الإعالمية
والرتبوية والثقافية .وات�ساع الأفق ال�سيا�سي واجتاهه نحو االعتبارات الوطنية من الفر�ضيات الرئي�سية
لهذه الدرا�سة.
ز -االعتبارات القارية
عرفت �شاد جتربة االرتباط بالأقطار الإفريقية منذ التجربة اال�ستعمارية ،حيث ربطت �إداريا
بو�سط �إفريقيا طيلة فرتة اال�ستعمار (1960-1900م) ،وظل هذا االرتباط �إىل الآن يف �شكل
املجموعة االقت�صادية لدول و�سط �إفريقيا ( ،)CMACو�شاد من الدول امل�ؤ�س�سة للوحدة الإفريقية،
وامل�ؤثرة يف م�سرية االحتاد الإفريقي.
وهناك اجتاه �سيا�سي قوي يف �إفريقيا حاليا ،ي�سعى �إىل تو�سيع الآفاق ال�سيا�سية للمواطنني ،لتبني
فكرة امل�شاعر امل�شرتكة للأفارقة جتاه الق�ضايا ال�سيا�سية الإفريقية ،وبالتايل فما �أهمية االعتبارات
القارية يف الآفاق ال�سيا�سية لل�شباب ال�شادي؟
ح -االعتبارات العاملية
منذ �أحداث احلرب العاملية الأوىل والثانية ،وتكوين امل�ؤ�س�سات الدولية التي ت�شكل الأمم املتحدة،
مثل �صندوق النقد الدويل ،وجمل�س الأمن ،واملنظمات املتخ�ص�صة الأخرى ،ظهر ميل من جميع �سكان
العامل نحو تكوين �أو ت�شكيل الإن�سان العاملي ،الذي يت�سع �أفقه ال�سيا�سي لي�شمل االهتمام بالق�ضايا
العاملية .ثم تطور االجتاه نحو العوملة بجميع مظاهرها ،فهل لهذه العوملة �أثرها يف الآفاق ال�سيا�سية
لل�شباب ال�شادي؟
يالحظ من خالل ال�سمات العامة للدولة الت�شادية �أنها تتميز بتخلف البنية االقت�صادية باعتبارها
تعتمد على املواد اخلام الأولية مثل القطن واملا�شية وال�صمغ العربي ،وتقليدية البناء االجتماعي لأنه
يعتمد على العالقات الأ�سرية والقبلية واملكانية والتحالفية ،وكلها عالقات قد ال تتم�شى مع متطلبات
العوملة ،وانخفا�ض يف امل�ستوى التعليمي بتف�شي الأمية يف �أكرث من ثمانني يف املائة من ال�سكان.
فهل جتنب هذه اخل�صائ�ص الدولة الت�شادية عن الت�أثر باملظاهر املختلفة للعوملة ؟ �أم �أن العوملة
مبنطلقاتها التناف�سية �ست�ستغل هذا ال�ضعف يف الت�أثري على هذه ال�سمات وجرها نحو مظاهر العوملة
ب�أق�صى �سرعة ممكنة ؟
و�سنحاول يف هذه الفقرة مناق�شة بع�ض مظاهر العوملة ،مثل املظاهر االقت�صادية وال�سيا�سية
والثقافية واالجتماعية.
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 .1املظهر االقت�صادي للعوملة
يعترب املظهر االقت�صادي من �أه��م �سمات العوملة ،وذل��ك لأن مفهوم العوملة نف�سه من نتاج
الر�أ�سمالية ،و�آثار العوملة �أو�ضح ما تكون يف جمال االقت�صاد ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أهمية االقت�صاد
()14
وخطورة الدور املنوط به ،ولأنه الهم الأكرب للح�ضارة الغربية ال�صانعة ملفهوم العوملة.
وميكن تعريف العوملة من املنطلق االقت�صادي ب�أنها " حركة ت�ستهدف حتطيم احلدود اجلغرافية
()15
واجلمركية وت�سهيل نقل الر�أ�سمالية عرب العامل كله ك�سوق كونية"
ورغم كل التحليالت حول بداية العوملة والتي قد يكون لبع�ضها �أهمية تاريخية يف تف�سري ظاهرة
العوملة �إال �أنه ميكن للباحث �أن يعترب �أن العوملة مرحلة تاريخية من تخطيط الغرب بقيادة الواليات
املتحدة الأمريكية.
وقد ظهر دور الواليات املتحدة الأمريكية يف العوملة منـذ م�ؤمتــر (بريتون وودز) عام1944م
والذي متخ�ضت عنه م�ؤ�س�سات اقت�صادية يدار من خاللها االقت�صاد العاملي وهي:
�أ�-صندوق النقد الدويل الذي يقوم بدور احلارث على النظام النقدي الدويل.
ب-البنك الدويل الذي يعمل على تخطيط املتدفقات املالية طويلة املدى.
ج -االتفاقيات العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة التي تعرف اخت�صارا با�سم "القات"،
وتهدف �إىل متكني الدولة الع�ضو من النفاذ �إىل الأ�سواق كباقي الدول �أع�ضاء االتفاقية ،وذلك لتحقيق
()16
التوازن بني احلماية املنا�سبة للإنتاج وبني تدفق التجارة اخلارجية.
وقد تعاظم دور هذه امل�ؤ�س�سات الدولية يف الآونة الأخرية ،حيث بد�أت ت�ؤثر يف ت�شكيل العالقات
االقت�صادية الدولية ،بل ويف �صياغة ال�سيا�سات االقت�صادية الداخلية واخلارجية للدول( خا�صة الدول
النامية) مما يعد تنازال من هذه الدول عن بع�ض وظائفها يف اختيار ال�سيا�سات االقت�صادية املنا�سبة
لها ،ويتمثل ت�أثري �أدوات العوملة االقت�صادية يف تنظيم القيود على حركة التجارة واملدفوعات وتنظيم
املدفوعات و�أ�سعار ال�صرف الأجنبي ،و�سيا�سات احلكومات �إزاء �ضبط الطلب املحلي ،واخل�صخ�صة
وحترير الأ�سعار املحلية وال�ضرائب ،وذلك يف �إطار التزامات تعاقدية بني احلكـومات وهذه امل�ؤ�س�سـات،
()17
تعـرف بامل�شروطية �أو بربامج الهيكلة االقت�صادية.
ومن االنعكا�سات الكبرية لعملية العوملة االقت�صادية على الدولة الت�شادية تطبيقها لربامج الهيكلة
االقت�صادية املقرتحة من �صندوق النقد الدويل وغريه من م�ؤ�س�سات العوملة االقت�صادية ،فارتفعت
ال�ضرائب على جميع اخلدمات وال�سلع ،وارتفعت الأ�سعار ،ومت تنازل الدولة عن التزاماتها ،يف احلماية
ال�صحية ،وبع�ض اخلدمات االجتماعية ،وتوفري العمل للخريجني ،وتثبيت �أو توقيف الرتقيات جلميع
املوظفني احلكوميني ،رغم قلتهم( ،خم�سة وع�شرون �ألف موظف مدين يخدمون حوايل �ستة ماليني
ون�صف من ال�سكان) ،والأخطر من ذلك مت تخفي�ض العملة �إىل �أكرث من خم�سني يف املائة ،مما جعل
الأ�سعار ترتفع �إىل �أكرث من مائة يف املائة يف بع�ض ال�سلع خا�صة ال�سلع امل�ستوردة من اخلارج.
واملت�ضرر الرئي�س من كل هذه امل�شروطية املفرو�ضة من م�ؤ�س�سات العوملة هو املواطن العادي،
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والدولة الت�شادية وجدت يف مثل هذه املنظمات م�شاجب تعلق عليها جميع تنازالتها عن وظائفها
االقت�صادية ،فاملواطن حينما ي�س�أل عن الوظيفة �أ و العمل بعد تخرجه �أو �إعداده له ،ترد عليه الدولة
ب�أن برامج الهيكلة االقت�صادية املفرو�ضة على البالد من �صندوق النقد الدويل هي امل�سئولة عن عدم
وجود العمل �أو الوظائف ،والإجابة نف�سها ت�أتي حينما ي�س�أل عن �سبب ارتفاع �سعر اخلبز ،ف�صندوق
النقد الدويل ي�شرتط حرية التجارة ،واخلبز �سلعة جتارية ،و�أي تدخل من الدولة يف احلرية التجارية
يعني �إخاللها ب�شروطها مع �صندوق النقد الدويل.
ويف �إطار اخل�صخ�صة مت تنازل الدولة الت�شادية عن الكثري من امل�ؤ�س�سات االقت�صادية العامة،
بحجة عدم كفايتها االقت�صادية ،ف�شركة القطن الت�شادية معرو�ضة للخ�صخ�صة ،و�شركة ال�سكر
الت�شادية متت درا�سة جدوى خ�صخ�صتها ،وكذلك امل�ؤ�س�سات احليوية مثل م�ؤ�س�سات املاء والكهرباء،
واحلبوب والغالل ،واالت�صاالت والهاتف والربيد.
والغريب �أن العمال واملوظفني يف امل�ؤ�س�سات العامة الت�شادية ،حينما يحتجون ليوم واحد من
�صدمتهم من اخل�صخ�صة ،ت�أتي الع�صا ال�سحرية للعوملة فتقنعهم ب�أن و�ضعهم يف اخل�صخ�صة �سيكون
�أف�ضل ،فيرتاجعون عن الإ�ضراب ،وبالتايل ت�ستمر عمليات اخل�صخ�صة جلميع امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
()18
الت�شادية العامة.
 .2املظهر ال�سيا�سي للعوملة
ت�أتي �أهمية املظهر ال�سيا�سي للعوملة نظرا لأنه يف الدول املتقدمة تعترب ال�سيا�سة انعكا�سا للمظهر
االقت�صادي للدولة ،بينما يف املجتمعات النامية ال�سيا�سة هي التي ت�سري االقت�صاد ،ولذلك تركز العوملة
كثريا على املظهر ال�سيا�سي يف تعاملها مع العامل الثالث.
فالدول الغربية وعلى ر�أ�سها الواليات املتحدة الأمريكية ت�سعى من خالل العوملة �إىل فر�ض النموذج
الغربي يف احلكم ،والذي يتمثل يف الدميقراطية االنتخابية ،ويحاولون �أن يعتربوا تطبيقها �شرطا يف
التعامل مع الدول الأخرى ،والدميقراطية الغربية املطلوبة تعتمد على التعددية احلزبية وحرية الر�أي
والتعبري ،وذلك من خالل قنوات معينة كاالنتخابات وال�صحف اخلا�صة �أو احلرة ،وانت�شار اجلمعيات
املدنية الأهلية ،وغريها من القنوات ،واعتربت الدول الغربية �أن عدم تطبيق الدميقراطية -ح�سب
()19
النموذج الأمريكي -ينتج عنه اال�ستبداد وانتهاك حقوق الإن�سان و�ضياع حقوق الأقليات.
ولذلك تعرف العوملة من خالل مظهرها ال�سيا�سي ب�أنها تعني "التحول الر�أ�سمايل العميق
()20
للإن�سانية جمعاء يف ظل هيمنة دول املركز وحتت �سيطرتها ".
وقد انعك�س املظهر ال�سيا�سي للعوملة على الدولة الت�شـادية ب�شكل وا�ضح بعد الت�سعينيات من هذا
القرن ،فتعددت الأحزاب ال�سيا�سية� ،إىل �أن و�صل عـددها �إىل �أكثـر من �ستني حزبا �سيا�سيا معرتفا
به ر�سميا ،وجت��اوز عدد اجلمعيات املدنية والأهلية ثالثمائة جمعية ،تراوحت من جمعيات حقوق
الإن�سان �إىل جمعيات حقوق الطيور والزواحف ،وهذه التعددية خلقت يف البداية متنف�سا يف احلريات،
ولكنها بعد فرتة وجيزة ظهر عب�ؤها على احلياة ال�سيا�سية العامة ،خا�صة ت�أثرياتها اخلارجية من دول
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املركز،فال توجد جمعية مدنية يف ت�شاد لي�ست لها عالقة مع جمعية مناظرة لها يف الغرب �إن مل تكن
جمرد فرع منها ،تعمل ب�إمرتها وتوجهاتها ومتولها.
�أما املتطلبات الأخرى للدميقراطية الغربية ،خا�صة العمليات االنتخابية ،فقد مت الوفاء بها يف
ت�شاد بالكامل ،حيث �إقرار الد�ستور باالنتخابات احلرة وكذلك متت االنتخابات الرئا�سية والربملانية،
ويف طريقها لإجراء انتخابات البلديات والتجمعات املحلية.
وهذا ال يعني �أن مظاهر العوملة ال�سيا�سية دخلت �إىل ت�شاد مرب�أة من م�ساوئها املعرتف بها حتى
يف املجتمعات الغربية نف�سها ،حيث يفـوز –غالبا-يف االنتخابات من ي�ستطيع �أن ي�صرف �أكرث يف حملته
االنتخابية ،ويعطي وعودا براقة �سرعان ما يتخلى عنها عند فوزه ،حتى �إنه �ساد لدى الأو�ساط ال�شعبية
يف ت�شاد� ،أن ال�سيا�سة ترتبط باخلداع وبيع الذمم ،وتبتعد عن ال�صدق والنزاهة ،مما يجعل املراقب
للتطورات ال�سيا�سية يف ت�شاد يالحظ تناق�صا يف عدد الأح��زاب ال�سيا�سية �أو متركزها يف جتمعات
حزبية �أو حتى ان�ضمامها بالكامل �إىل حزب �سيا�سي �أقوى منها يف النفوذ املادي �أو ال�سيا�سي ،مما
يعني تراجع هذه الأحزاب عن �أطروحاتها ال�سيا�سية ،و�أتاحت املجال للت�شكك يف اجلدوى ال�سيا�سية
للتعددية احلـزبية يف البالد.
ونف�س هذه الظاهرة تالحظ يف اجلمعيات املدنية� ،سواء يف عدم فاعليتها وخدمتها للأهداف
الوطنية� ،أو ال�شك يف جدوى وجود هذا العدد الكبري منها.
فقد ات�ضح �أخريا وجود جمعيات مدنية يف ت�شاد ،لها عالقة بجمعيات حماية البيئة يف الدول
الغربية تذرف دموع التما�سيح على البيئة الت�شادية التي �سيلوثها مرور �أنابيب النفط الت�شادي ،وو�صل
احتجاج هذه اجلمعيات �إىل �صندوق النقد الدويل ،ف�أوقف دعمه عن امل�شروع �إىل �أن ت�ستويف الدولة
الت�شادية جميع ال�شروط التي تطالب بها جمعيات حماية البيئة ،مما جعل الدولة الت�شادية تنفق
ع�شرات املاليني من الدوالرات الأمريكية لإجراء درا�سات جدوى بيئية للم�شروع ،و�سارعت ال�شركات
الغربية يف �إمتام الدرا�سات املطلوبة ،وتقع نتائجها يف �أكرث من ع�شرة جملدات ،قدمت �إىل �صندوق
النقد الدويل للنظر يف امل�ساهمة يف تنفيذ امل�شروع.
 .3املظاهر االجتماعية والثقافية للعوملة
يرى بع�ض الكتاب �أن العوملة ت�شتـمل على ثالث عملـيات تتعلق بانت�شار املعلومات ،وتذويب احلدود،
وزيادة معدالت الت�شابه بني اجلماعات وامل�ؤ�س�سات واملجتمعات .وبهذا ي�صبح جوهر عملية العوملة يتمثل
()21
يف �سهولة حركة النا�س واملعلومات وال�سلع بني الدول على نطاق كوين.
ويالحظ �أن العوملة يف املجاالت االجتماعية والثقافية تركز على �سيادة القيم الغربية وبالتحديد
القيم الأمريكية على العامل كله ،وقد عرب عن هذا االجتاه كتاب (فوكوياما) الأمريكي ذي الأ�صل
الياباين الذي �أ�سماه نهاية التاريخ ،واعترب �سقوط االحتاد ال�سوفيتي وانهيار الكتلة ال�شيوعية انت�صارا
حا�سما للر�أ�سمالية ودليال وا�ضحا على تفوق و�سمو القدرات التكنولوجية الأمريكية وامل�ؤ�س�سات املنبثقة
()22
عنها.
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فالعوملة يف مظهرها الثقايف االجتماعي تعني انتقال الأفكار واملبادئ والقيم الثقافية واالجتماعية
من املركز (�أمريكا) �إىل التوابع(الدول النامية) ،و�أدوات هذا النقل هي و�سائل االت�صاالت والإعالم،
وهذا يعني "�أن العوملة الثقافية لي�ست �سوى نقلة نوعية يف تاريخ الإعالم تعزز �سيطرة املركز الأمريكي
()23
على الأطراف �أي على العامل كله".
والذي ينظر بدقة �إىل عوملة الإعالم يكت�شف �أن العوملة تتعامل مع الإعالم ومنتجات الثقافة على
�أ�سا�س كونها �سلعا يجري تداولها يف �سوق موحدة ال توجد فيها خ�صو�صيات �سيا�سية وثقافية ،فالأف�ضلية
لل�سلعة �أو اخلدمة الأجود والأرخ�ص ،وتتجاهل العوملة الثقافية والإعالمية عن عمد الطابع الأمريكي
املهيمن على �صناعة الإعالم واالت�صاالت الدولية ،والذي تزايد ب�صورة ملحوظة منذ نهاية الثمانينيات
من القرن الع�شرين نتيجة تطور تكنولوجيا االت�صال ،خا�صة ظهور االنرتنيت ،والإع�لام الأمريكي،
()24
والتحوالت ال�سيا�سية يف النـظام الـدويل اجلديد.
وعوملة الثقافة واالجتماع والإعالم التي تقودها الواليات املتحدة الأمريكية ،ناه�ضتها بع�ض الدول
داخل املع�سكر الغربي نف�سه ،مثل فرن�سا وكندا ،على اعتبار �أن و�سائل الإعالم الأمريكية ت�سيطر على
 % 65من جممل املواد واملنتجات الإعالمية والإعالنية والثقافية والرتفيهية ،بل �إن فرن�سا تقاوم
�سيطرة اللغة الإجنليزية على �شبكة االنرتنيت ،وذلك لأن  % 95من حجم تداول االت�صاالت واملعلومات
على هذه ال�شبكة يتم باللغة الإجنليزية ،بينما  % 2فقط يتم باللغة الفرن�سية ،ولهذا ال�سبب رفعت
()25
فرن�سا خالل مناق�شات "القات " الأخرية �شعار اال�ستثناء الثقايف.
و�أثر العوملة الثقافية والإعالمية واالجتماعية ي�أتي يف املقام الأول من قنوات الإعالم ،فالإذاعة
الت�شادية رغم �أنها تهدر جل وقتها يف البث باللهجات املحلية والتي ال تتجاوز –غالبا -الأخبار والإعالنات
االجتماعية ،ف�إن الوقت املتبقي يغطى جزء كبري منه باملعلومات اجلاهزة والقادمة من الغرب.
�أما عن الإذاعة املرئية ف�إن �أغلب ما تقدمه من مادة �إعالمية يعترب جاهزا ،حتى �إنها يف بع�ض
الدورات قدمت مل�شاهديها �سل�سلة (ماكدونلد) الأمريكية لتعليم اللغة الإجنليزية.
ويف الواقع تعد البنية االجتماعية والثقافية للدولة الت�شادية من �أهم العقبات يف وجه العوملة يف
ت�شاد ،لذلك هناك اهتمام كبري من قبل الغرب بالدرا�سات االجتماعية ،يقوم بها خرباء من جميع
اجلن�سيات من �أجل الوقوف على مكونات البناء االجتماعي ،خا�صة العالقات الأ�سرية والقبلية التي
تدور حولها اجلماعات الت�شادية ،بهدف فهمها ،ثم حماولة تغيريها نحو العوملة.
وا�ستكماال لهذا امل�سعى تقوم الواليات املتحدة الأمريكية بعملية تكوين و�إعداد جلماعات قيادية
خا�صة تتوىل تبني ون�شر �أفكار وقيم ومبادئ العوملة الأمريكية ،وقد اختارت و�سيلة ب�سيطة لإعداد
وتطوير هذه املجموعة� ،أهم مظاهرها �إقامة دورات يف �أمريكا ي�شارك فيها كبار الإداريني واملثقفني
الت�شاديني ،ومن املعلومات امل�ستقاة من الذين �شاركوا يف هذه الدورات �أن الإعداد لها يبد�أ من اجنمينا،
حيث يتم تر�شيح امل�ستهدفني وبعد املوافقة ترتب لهم اال�ستعدادات للذهاب �إىل �أمريكا ،ب�شرط �أن
ميروا بالع�صمة الفرن�سية باري�س ،ومن املف�ضل �أن ميكثوا فيها عدة �أيام ت�سمح لهم بر�ؤية �أهم املعامل
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احل�ضارية التي ت�سمح للمتدرب باملقارنة مع املعامل احل�ضارية الأمريكية واكت�شاف الفرو قات ،وذلك
من �أجل �إزالة الهالة الثقافية لدي املثقفني الت�شاديني يف نظرتهم للمركز الفرن�سي ال�سابق ،وبالفعل
تركز اجلهات امل�سئولة عن الدورات يف �أمريكا على �أن يري املتدرب الت�شادي كلما هو مبهر ومثري من
املعامل احل�ضارية يف �أمريكا ،مثل املراكز الف�ضائية الأمريكية ومراكز �صناعة احلا�سوب ،وناطحات
ال�سحاب الأمريكية ،مع جتنب م�شاهدة �أي مظاهر �سلبية يف الثقافة الأمريكية ،وال توجد م�شكلة لغة يف
كل هذه الدورات ،بحيث تتم دورات املثقفني باللغة الفرن�سية وحدهم واملثقفني باللغة العربية وحدهم،
ووجود مرتجمني حتت الطلب ،وقد �أدت هذه الدورات فعلها ال�سحري لدى املتدربني ،حتى �إن بع�ض
الذين �شاركوا يقولون  :حتولت فرن�سا يف �أعينهم �إىل قرية عادية ،مقابل ما �شاهدوه من تقدم يف
�أمريكا.
وطاملا �أن هذه اجلماعات القيادية تتوىل �أ�صال منا�صب هامة يف الإدارة الت�شادية ،ف�إنها اجلماعة
املنا�سبة لن�شر �أفكار وقيم العوملة بجميع مظاهرها االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية داخل الدولة
الت�شادية.
هـ قيا�س التغريات امل�ستقلة
يف هذه الدرا�سة ا�ستخدمنا عددا من املتغريات امل�ستقلة ،وهي :
العمر :
يقي�س هذا املتغري عمر املبحوث يف الفرتة التي �أجريت فيها املقابلة ،و�صنف العمر على ثالث
فئات :
�أ� -شاب ب -متو�سط ج -كبري
وب�شكل عام ف�إن املجتمع الت�شادي يعد جمتمعا �شابا �أي تكرث فيه الفئة العمرية ال�صغرية �سواء على
امل�ستوى الوطني �أو على م�ستوى املديريات .حيث تدل الإح�صائيات الأخرية (1993م) �أن 48.1%
من ال�سكان على امل�ستوى الوطني �أعمارهم �أقل من � 15سنة ،و�أكرث منهم بقليل الفئة املنتجة اقت�صاديا
(� )64 - 15سنة ،حيث متثل  % 48.5بينما ال ت�صل ن�سبة الفئة العمرية من  65فما فوق �إال 3.4%
فقط من املجموع العام لل�سكان بينما �إذا نظرنا �إىل هذه الفئات مقارنة بالنوع ف�إننا جند �أن الرجال
�أكرث �شبابا من الن�ساء  % 49.3مقابل .% 46.1
وهذه النتيجة تو�ضح �أن هذه الفئة العمرية ت�شمل من ال�شباب �أكرث من ال�شابات ،وباملقابل ف�إن
الفئة العمرية من  65فما فوق التي تعني ال�شيخوخة يف الهيكل ال�سكاين فئة �صغرية ب�شكل عام ،وال
يتفاوت فيها الرجال والن�ساء �إال ب�شكل �ضئيل  % 3.6للرجـال و % 3.2للن�ساء.
ومن ناحية �أخرى ف�إن الفئة العمرية املنتجة ( � 64 - 15سنة ) لها �أهمية كربى يف مثل هذه
التحليالت ومتثل ن�سبة كبرية من ال�سكان ت�صل �إىل  % 48.5من جمموع ال�سكان ،ومن املالحظ على
هذه الفئة �أن ن�سبة الن�ساء فيها �أكرب من الرجال حيث ت�صل �إىل  % 50.7من ال�سكان مقابل % 46.3
لفئة الرجال ،وهذا يف�سره عامل الوفيات لدى الرجال نتيجة احلروب التي مرت بها البالد يف ال�سنوات
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املا�ضية ،وكذلك عامل الهجرة �إىل اخلارج الذي ي�ستنزف غالبا الرجال.
ولهذه الإح�صاءات خال�صة مفادها �أن الن�سبة العالية لدى ال�صغار يف ال�سن جعلت الإعالة
ال�سكانية على ال�سكان املنتجني فعال كبرية ،وب�شكل عام ف�إن كل  100من ال�سكان املنتجني ( 64 - 15
�سنة) يقومون ب�إعالة  106من ال�سكان غري املنتجني ( �أقــل من  15و 65فما فوق ).
�أما على م�ستوى املوطن ف�إن ال�سكان احل�ضريني هم الأكرث �شيخوخة من ال�سكان الريفيني من
كال النوعني .ففي فئة الأقل من � 15سنة ميثل الريف  % 48.3مقابل  % 45.2يف احل�ضر ،و�أن فئة
الن�ساء يف احل�ضر  -نظريا � -أكرث �شبابا من فئة الرجال  % 46.1مقابل  % 45.9يف الريف بينما
فئة الرجال هي الأكرث يف الريف عنه يف املدينة (  % 51.8مقابل .) % 44.6
وهناك ن�سبة عالية للفئة املنتجة يف املدينة  % 522مقابل  % 476يف الريف وهذه النتيجة
تو�ضح �أهمية الهجرة املرتفعة يف الفئة املنتجة �إىل املدن من �أجل البحث عن العمل ،وهذا يعني �أن درجة
الإعالة يف الريف �أكرب منها يف املدينة ،ومن ناحية النوع ف�إن الإعالة �أكرب لدى الرجال يف الريف منه
يف املدينة لدى الن�ساء،واخلال�صة �أن اجتاه ال�سكان نحو املدن تظهر �أهميته لدى الرجال �أكرث منه لدى
الن�ساء.
ويبدو �أن فئة ال�شيوخ � 65سنة ف�أكرث �أكرب يف القرى منه يف املدينة ،ويف كال النوعني ،بينما
يف القرى الأ�شخا�ص يف �سن ال�شيخوخة من نوع الرجال �أكرث من نوع الن�ساء  % 3.9مقابل % 3.3
واحلــالة خمتلفــة يف املدينة ( % 2.5مقابل .) % 2.8
جدول رقم (  )2يبني ن�سب ال�سكان امل�ستقرين
ح�سب النوع واملجموعات العمرية الكربى ()%
املجموعات
العمرية
الكربى
14 – 0
15-64
 65ف�أكرث
15-59
 60ف�أكرث
احلمل
ال�سكاين
�أو درجة
الإعالة

احل�ضر
املجموع
ن�ساء
رجال
45.2% 45.9% 44.6%
52.2
51.4
52.9
2.6
2.8
2.5
50.5
49.4
51.4
4.3
4.6
4.0

الريف
رجال
51.8%
44.3
3.9
42.2
6.0

ن�ساء
46.1%
50.5
3.3
48.3
5.5

املجموع الكلي
املجموع
48.8%
47.6
3.6
45.4
5.8

رجال
49.3%
47.1
3.6
45.1
5.6

ن�ساء
46.1%
50.7
3.2
48.6
5.3

املجموع
48.1%
48.5
3.4
46.5
5.5

106.0% 97.3% 116.2% 110.3% 97.9% 125.7% 91.6% 94.7% 89.0%
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و�إذا نظرنا �إىل النتائج يف اجلدول والتحليل ال�سابقني لل�سكان امل�ستقرين وقارناهما بنتائج
ال�سكان الرحل والبدو جند �أن ال�سكان البدو هم �أي�ضا يتميزون ب�أنهم جمتمع �شاب مهما تكن نوعية
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الفئات ف�إننا جند �أن الفئة العمرية من � 14 - 0سنة ت�صل ن�سبتها �إىل  ،48%وح�سب النوع ف�إن
الرجال �أكرث �شبابا من الن�ساء يف جمتمع الرحل ،ون�سبة الفئة العمرية ( � 64 - 15سنة ) مت�ساوية
تقريبا بني امل�ستقرين والرحل (  48.5%و  )48.4%وبالتايل ف�إن هذه الفئة تتحمل �أو تعول
�أ�شخا�صا غري منتجني �سواء يف املدينة �أو البادية ،ومن ناحية �أخرى ف�إن فئة ال�شيوخ � 65سنة ف�أكرث
ن�سبتها عالية لدى ال�سكان امل�ستقرين منها يف البادية (  3.4%مقابل ،)11( ) 2.7%وهذه الن�سبة
�أكرب لدى الرجال منهم لدى الن�ساء وميكن �أن تت�ضح هذه التحليالت �أكرث بر�ؤية هذا اجلدول :
جدول رقم ( )3يبني ن�سب ال�سكان امل�ستقرين
والرحل ح�سب النوع والفئات العمرية الكربى ()%
الفئات العمرية
الكربى
� 14 - 0سنة
� 64 - 15سنة
 65ف�أكرث
59 – 15
 – 60ف�أكرث
احلمل ال�سكاين �أو

امل�ستقــرون
املجموع
ن�ساء
رجال
48.0% 46.0% 50.2%
48.5
50.7
46.2
3.4
3.3
3.6
46.5
48.6
44.2
5.5% 5.4% 5.6%
106
97
117

الرحـال
ن�ساء
رجال
48.5% 49.2%
49.5
47.3
2.0
3.5
47.9
44.9
3.6% 5.9%
102
111

املجموع
48.9%
48.4%
2.7
46.3
4.8%
107

درجة الإعالة
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ويالحظ من هذا اجلدول والإح�صاءات الأخرى �أن ن�سبة الإعالة يف املجتمع الت�شادي عامة ت�صل
�إىل � 106شخ�ص مقابل كل � 100شخ�ص من الفئات املنتجة ،ولكن هذه الإعالة ناجتة يف الواقع من
ارتفاع ن�سبة ال�شباب يف املجتمع ولي�س من ن�سبة ال�شيوخ ،وهذا يكون هيكال �سكانيا يتطلب من الدولة
�أن توفر له�ؤالء ال�شباب الرعاية الالزمة خا�صة الرعاية التعليمية وال�صحية وفتح فر�ص لهم للعمل يف
امل�ستقبل.
التعليم:
يقي�س هذا املتغري امل�ستوى التعليمي للمبحوث يف الفرتة التي �أجريت فيها املقابلة ،و�صنف م�ستوى
التعليم على �أربع فئات:
�أ -عال ب -متو�سط ج ابتدائي د �أمي
1تطور التعليم العام:من املالحظ �أن تطور التعليم يف ت�شاد يف العهد اال�ستعماري ،بد�أ مت�أخرا ،فرغم و�صول اال�ستعمار
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الفرن�سي منذ عام 1900م� ،إال �أن ن�سبة حمو الأمية يف �أفريقيا اال�ستوائية �أيام اال�ستقالل ،مل تتجاوز
( ،)2.5%ومل ت�ستهدف �إال فئات معينة ،و�أقاليم معينة ،مثل :اجلنوب الت�شادي ،نظرا لتمركز بع�ض
ال�شركات الفرن�سية فيه ،مثل � :شركات القطن وال�سكر والأرز واخلمور ،وغريها ،و�أي�ضا ملوقف امل�سلمني
املتمثل يف عدم �إر�سال �أبنائهم �إىل املدر�سة الفرن�سية ،خوفا من التن�صري.
�أ-حمو الأمية بالعربية والفرن�سية:
ومن املالحظات الهامة على الإح�صاءات الأخرية �أن ن�سبة �أو معدل الذين حمو �أميتهم بالعربية
قد انخف�ض باملقارنة مع �إح�صاء عام 1964م حيث و�صل املعدل يف تلك ال�سنة �إىل ( ،3مقابل (7,,2
 ) % 7 )%عام 1993م ،وهو انخفا�ض من ال�صعب تف�سريه �إذا نظرنا �إىل تطور ومنو امل�ؤ�س�سات
التعليمية العربية الإ�سالمية يف ال�سنوات الأخرية ،ولكن ما ميكن الإ�شارة �إليه �أن الإح�صاء الأخري
�أجري يف ظروف معينة �أهمها ال�سعي ب�أال تكون اللغة العربية لغة ر�سمية يف ت�شاد ،وذلك �أثناء انعقاد
امل�ؤمتر الوطني امل�ستقل يف �إبريل عام 1993م وهو نف�س تاريخ �إجراء الإح�صاء ،فن�سبة متدنية للذين
يتلقون تعليمهم بالعربية قد تكون م�ساعدة يف القول ب�أال مكانة �إح�صائية للغة العربية يف ت�شاد ت�ؤهلها
للو�صول �إىل لغة ر�سمية للبالد.
جدول رقم (  ) 4للمقارنة بني ن�سب حمو الأمية
بالعربية والفرن�سية بني عام 1964م وعام 1993م ح�سب النوع (ذكر� /أنثى )
1993
1964
اللغة
رجال %ن�ساء  %جمموع %رجال  %ن�ساء  %جمموع%
11,2
4,7
18,6
2,1
0,4
4,3
الفرن�سية
2,7
0,6
5,1
3,5
0,2
7,8
العربية
امل�صدر :جمهورية ت�شاد ،الإح�صاء العام لل�سكان ،عام 1993م ،املجلد الثاين ،اجلزء ال�ساد�س� ،أجنمينا ،مار�س
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ولهذا اجلدول داللة �إح�صائية هامة وهي تطور ملحوظ ملحو الأمية بالفرن�سية وهي التي كانت
منخف�ضة عن العربية يف �إح�صاء 1964م ،مقابل انخفا�ض ملحوظ ملحو الأمية بالعربية التي كانت
تفوق الفرن�سية () % 2,1 / 3,5%عام 1964م ،بينما التطور يف الفرن�سية ظهر يف ارتفاعها من
( )2,1%عام 1964م �إىل () % 11,2عام 1993م ،واالنخفا�ض يف العربية وا�ضـح من تدنيها من
() % 3,5عام 1964م �إىل ( )% 2,7عام 1993م.
ال�سلم التعليمي الت�شادي:�أخذت ت�شاد بال�سلم الفرن�سي القدمي يف التعليم الر�سمي ،حيث يق�سـم التعليم الأويل العام
�إىل مرحلتني هما :املرحلة االبتدائية وحتوي �ست �سنوات ،ومرحلة ثانوية وحتوي املرحلة الإعدادية
والثانوية ،وفيها �سبع �سنوات ،بعدها يحق للطالب الرت�شيح لل�شهادة الثانوية العامة ،وبها ينتقل الطالب
64

حممد �صالح �أيوب

 الباحث �إىل التعليم العايل ،وهناك م�ساحات داخل ال�سلم التعليمي خم�ص�صة للتعليم املهني،والتعليـــم القـر�آين ( العربي ).
�أ-ال�سلم الفرن�سي
ويظهر من درا�سة البناء التعليمي الفرن�سي يف ت�شاد �أنه ي�أخذ بنظام التعليم االنتقائي ،وال ي�سعى
�إىل تعميم التعليم ،وتظهر فيه فكرة عنق الزجاجة �إىل �أبعد احلدود ،فح�سب الإح�صاءات الأخرية
يرتكز معظم التعليم يف املرحلة االبتدائية بن�سبة ( ،)% 71,5بينما ال يوجد يف املرحلة الثانوية
ب�شقيها الإعدادي والثانوي �سوى ( ،)% 14,0وال جند �إال ( )% 0,8يف التعليم العايل ،وهناك ن�سبة
( )% 1,1للتعليم املهني.
جدول رقم ( )5يبني املراحل التعليمية لل�سكان يف ت�شاد عام 1993م
�آخر ف�صل درا�سي
�أوىل ابتدائي
ثانية "
ثالثة "
رابعة "
خام�سة "
�ساد�سة "
جمموع االبتدائي
�أوىل �إعدادي
ثانية "
ثالثة "
رابعة "
�أوىل ثانوي
ثانية "
ثالثة "
جمموع الإعدادي والثانوي
التعليم العايل
املهني
القر�آين (العربي )
املجموع

العدد

187734
192959
172992
126285
100280
144257
924506
43128
31365
26598
34512
12959
8753
23716
181031
10830
14310
163473
1,294,150

الن�سبة املئوية %
14,5
14,9
13,4
9,8
7,7
11,2
71,5
3,3
2,4
2,1
2,7
1,0
0,7
1,8
14,0
0,8
1,1
12,6
100,0

امل�صدر  :جمهورية ت�شاد ،الإح�صاء العام لل�سكان عام 1993م ،املجلد الثالث ،اجلزء ال�ساد�س ،اجنمينا1995 ،م �ص
�ص .126-123
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ويدل هذا اجل��دول على �أن ال�سلم التعليمي الت�شادي وا�سع ن�سبيا يف الأ�سفل� ،أي يف املرحلة
االبتدائية ،ولكنه ي�ضيق كلما اجتهنا نحو التعليم العايل �أو املهني.
ب�-سلم التعليم العربي الإ�سالمي
رغم كل التحفظات التي �أوردناها عن الإح�صاءات الأخرية يف ت�شاد ،وبالتحديد �إح�صاء عام
1993م� ،إال �أنها �أوردت بع�ض احلقائق التي ال ميـكن حجبها� ،أهمها وجود التعليم القر�آين ( العربي
الإ�سالمي )� ،ضمن ال�سلم التعليمي العام وبن�سبة كبرية ( ،)% 12,6خا�صة �إذا ما قورنت بالتعليم
العايل �أو التعليم املهني ،فهي تفوق ع�شرة �أ�ضعاف ،ن�سبة التعليم العايل �أو املهني يف هذا ال�سلم ،وهذا
ال ينفي حقيقة� ،أن التعليم العربي الإ�سالمي يف ت�شاد ،يعترب يف واقع الأمر ،خارج البناء التعليمي
الت�شادي الر�سمي.
ويتميز �سلم التعليم العربي الإ�سالمي عن ال�سلم الفرن�سي يف ناحتني :
الأوىل� -:أنه ي�أخذ بال�سلم العربي الإ�سالمي املت�أثر بال�سلم الأزهري ،ولذلك جند �أن املرحلة
الثانوية متيل �إىل �أن تكون �أربع �سنوات واملرحلة الإعدادية ثالث �سنوات ،ولكن قبلت جلنة املعادالت مع
الأزهر منذ �إن�شاء ثانوية امللك في�صل ،القبول بال�سلم الفرن�سي ،بنقل ال�سنة الرابعة يف املرحلة الثانوية
�إىل الإعدادي ،وباملقابل قبلت اللجنة الت�شادية برنامج الأزهر بالكامل ،مبا فيه املواد الإ�سالمية.
وهذا ما هو �سائد يف ال�سلم التعليمي العربي الإ�سالمي يف جميع املدار�س العربية الإ�سالمية،
فهي متزج بني ال�سلم الأزهري ،وبع�ض البلدان العربية وال�سلم الفرن�سي� ،سواء �أكان ذلك على م�ستوى
املنهج �أو الربنامج الدرا�سي �أو عدد ال�سنوات.
الثانية� -:أن التعليم العربي الإ�سالمي يتميز ب�أنه غري ر�سمي يف الأ�سا�س ،فاملدار�س العربية
الإ�سالمية مل تن�شئها الدولة الت�شادية ،بل �أن�ش�أها امل�سلمون �أو الدول الإ�سالمية ،ثم قبلت الدولة
الت�شادية امل�ساهمة املتوا�ضعة يف ت�سيريها ،من خالل مدها ببع�ض املدر�سني ،و�أخريا قبولها املعنوي
لربناجمها الدرا�سي ومعادلته ،والتي و�صلت يف بع�ض درجاتها �إىل االعرتاف الر�سمي بجميع ال�شـهادات
التي ي�صل �إليها ال�سلم التعليمي العربي الت�شادي ،والتكفل بتنظيم ال�شهادات النهائية جلميع املراحل
التعليمية العربية الإ�سالمية ،مما �أعطي قيمة معنوية ومادية للتعليم العربي الإ�سالمي.
 3اخللفية احل�ضرية(مكان الإقامة الدائم)لقد اعتمدنا يف قيا�س هذا املتغري على البيانات التي �أدىل بها املبحوث ذاته ،وا�ستق�صينا من
خاللها خلفيته االجتماعية ،وفيما �إذا كانت ح�ضرية �أم ريفية �أم بدوية ،و�صنفت الإجابات على ثالث
فئات:
�أ -ح�ضري
ب -ريفي
ج  -بدوي
يف بداية هذه الفقرة �أود �أن �أزيل ُم�س َّلمة ي�أخذ بها الكثري من الباحثني يف التح�ضر يف �إفريقيا
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مفادها �أن املدن احلديثة يف �إفريقيا هي مرياث اال�ستعمار الغربي لإفريقيا ،فح�سب هذه امل�سلمة تعترب
املدن الإفريقية منطلقة يف الأ�سا�س من نواة القواعد الع�سكرية الأوروبية من ناحية ،ومن الإدارات
الإقليمية املختلفة داخل امل�ستعمرة الواحدة من ناحية �أخرى ،والتي تطورت �إىل مراكز �إدارية ،لوحدات
�إدارية مرتامية الأطراف ،وهذه يف النهاية ،هي املدن التي منت فيها احلياة احل�ضرية ،على الطريقة
الأوروبية ،وا�ستمر عليها الو�ضع بعد اال�ستقالل عن امل�ستعمر.
ومن املالحظ �أن هذه امل�سلمة ،هي نتاج الت�أثر بالأفكار اال�ستعمارية ،التي حتاول �أن مت�سح �أي
�سبق �أو فعل ح�ضاري ،مهما �صغر عن املجتمعات الإفريقية ،وبالتايل حمو �أي تاريخ عظيم عن �إفريقيا،
و�إيهام الباحثني ،وعامة النا�س� ،أن تاريخ �إفريقيا احل�ضاري ،بد�أ مع انبالج نور امل�ستعمر الأوربي على
�إفريقيا ،وهذه امل�سلمة يدح�ضها التاريخ احل�ضاري الهام للمدن الت�شادية القدمية قبل الإ�سالم ،وما
ح�صل لها من منو وتطور ،بعد دخول الإ�سالم وقيام �إمرباطوريات �إ�سالمية قوية ،حيث بنت ق�صور
احلكم وامل�ساجد ،والأ�سوار املحيطة باملدن املح�صنة.
التح�ضــر:
ونعني بالتح�ضر يف هذا امل�ستوى من الدرا�سة ن�سبة �سكان املدن يف ت�شاد مقابل �سكان الريف
والبادية.
وعلى هذا املفهوم للتح�ضر علينا �أن نو�ضح ب�أن ت�شاد تتميز ب�سيادة املدينة ال�صغرية وذلك
وبواد �صغرية.
نظرا لت�شتت ال�سكان يف قرى ٍ
ف�سكان احل�ضر يف ت�شاد ال ميثلون �إال (  ) 21.4%من جمموع ال�سكان العام� ،أما �إذا نظرنا
�إىل هذه الن�سبة يف املدن الرئي�سية ف�إن التباين كبري ،فن�سبة التح�ضر يف حمافظة البحرية هي (4.6
 ) %بينما ن�سبة التح�ضر يف �شاري بقر مية هي ( )% 48.3نظرا لوجود العا�صمة يف هذه املديرية،
وال توجد يف ت�شاد �أي حمافظة ت�صل فيها ن�سبة التح�ضر �إىل ( ،)% 50وبعد �شاري بقر مية ت�أتي
حمافظة بركو –�إنيدي – تب�ستي بن�سبة حت�ضر و�صلت �إىل ( )% 27.5و�شاري الأو�سط (،)% 20.2
بينما يف املحافظات الت�شادية الأخرى تنخف�ض ن�سبة التح�ضر (.)26
وتوجد عالقة هامة بني ن�سبة التح�ضر يف املحافظات الت�شادية وعملية الهجرة من البادية
والريف �إىل املدينة ،حيث �إن جميع املحافظات ما عدا البطحاء التي ترتفع فيها ن�سبة التح�ضر يقابلها
ارتفاع يف ن�سبة الهجرة الداخلية �إليها مثل حاالت حمافظة لوغون الغربية ( )% 80.7وبركو انيدي
تب�ستي ( )% 75.7و�شاري الأو�سط (.)% 59.1
احل�ضريــة:
مييز علماء االجتماع احل�ضري بني التح�ضر واحل�ضرية على اعتبار �أن التح�ضر ما هو �إال ن�سبة
�ساكني املدن عن غريهم من ال�سكان ،بينما احل�ضرية فتعني منو احلياة التي يعي�شها �ساكنو املدن،
وبالتايل ف�إن احل�ضرية يختلف حولها الباحثون اختالفا كبريا مما ي�ستدعي من �أي باحث �أن يحدد
املعايري التي كتب على �ضوئها عن احل�ضرية يف حياة �شعب من ال�شعوب (.)27
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وهذا يجعلنا نحدد بع�ض املعايري التي من خاللها ن�ستطيع مناق�شة بع�ض مظاهر احلياة
احل�ضرية يف املدن الت�شادية ،و�أهم املعايري احل�ضرية هي :الإطار احل�ضري للمدينة ويقا�س بعدد
ال�سكان يف املدينة �أو الكثافة ال�سكانية ،و�سيادة منط الن�شاط االقت�صادي غري الزراعي ،ووجود املياه
ال�صاحلة لل�شرب ،والدور الإداري للمدينة .
�أوال :الكثافة ال�سكانية للمدينة:
�إذا �أخذنا مبعيار الكثافة ال�سكانية للمدينة كحد �أدنى � 5000ساكن ،فيوجد يف ت�شاد ()40
�أربعون مدينة ولي�س ( )84مدينة كما هو مدون يف ال�سجالت الر�سمية ،وهذا يعني �إجراء تعديالت
هامة يف درا�سة التح�ضر يف ت�شاد..
فمحافظة بلنت بكاملها على �سبيل املثال ال يوجد فيها موقع ح�ضري واحد بناء على هذا املعيار،
بينما مديريات مثل بركو انيدي تب�ستي وال�سالمات ال يوجد يف كل واحدة منها �إال موقع ح�ضري واحد،
والبطحاء ووداي موقعني ح�ضريني لكل منهما ،ويوجد يف �شاري الأو�سط (� )6ستة مواقع ح�ضرية،
وهكذا..
وبناء على هذا املعيار ( الكثافة ال�سكانية ) يوجد يف ت�شاد �أربع مدن كبرية يتجاوز �سكانها
(� )50.000ساكن ،وهي :اجنمينا ( ،)503.965ومندو ( )99.530و�سـار (  )75.496و�أب�شه
( � )54.628ساكن .ومن املالحظ �أن العا�صمة اجنمينا حتوي ثالث املدن الأخرى ،ف�سكانها يفوقون
خم�س مرات �سكان املدينة الثانية التي هي مندو .وهذا يعترب �أف�ضل تعبري عن تقدمها يف احل�ضرية
بناء على هذا املقيا�س عن املدن الت�شادبة الأخرى.
ثانيا  :مدى توافر املياه ال�صاحلة لل�شرب والكهرباء :
ال ينطبق معيار توافر املياه ال�صاحلة لل�شرب �إال على بع�ض املدن الرئي�سة يف ت�شاد مثل
�أجنمينا ومندو و�سار و�أب�شه ودوبا وبونقور وكيلو و فينقا و كمرا وماو ،وجار العمل على ربط �شبكة مياه
مو�سورو.
�أما الكهرباء فال تتوافر �إال يف �أربع املدن الرئي�سية ،و�أخريا و�صلت �إىل مدينة فايا.
وعلى هذا املعيار ف�إنه لي�س فقط ال يتوافر املاء �إال لدى فئة قليلة و�إمنا مب�ستوى ت�شغيل �ضعيف
لدى املدن التي يتوافر فيها .وب�شكل عام ،ف�إنه وح�سب الإح�صاءات الر�سمية 1993م ف�إن ()9.7%
فقط من ال�سكان القاطنني يف املدينة يتوافر لديهم املاء ال�صالح لل�شرب من املوا�سري ،وي�ستخدم
( )27.5%مياه الآبار والينابيع .ويف مدينة �أجنمينا ترتفع الن�سبـة �إىل ( )17.1%مليـاه املوا�سري
(احلنفيات) و ( )45.7%ملياه الآبار والينابيع.
وهذه النتائج تظهر بو�ضوح م�شكلة املياه ال�صاحلة لل�شرب يف املدن الت�شادية ،وامل�شكلة
�أكرث بروزا فيما يتعلق بالكهرباء ،ففي جميع املدن احل�ضرية الت�شادية (  )4.8%فقط من ال�سكان
احل�ضريني ي�ستخدمون الكهرباء ،وهذه الن�سبة ترتفع قليال يف مدينة اجنمينا حيث ت�صل �إىل ()9%
وهذا يعني �أنه حتى يف العا�صمة هناك م�شكلة حادة يف توزيع الكهرباء.
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وبتطبيق هذا املعيار والكثافة ال�سكانية والوظيفة الإداري��ة فال يوجد يف ت�شاد من احلياة
احل�ضرية �إال يف �أقل من ع�شر مدن ميكن �أن ينطبق عليها مدينة ذات حياة ح�ضرية.
ثالثا � :سيادة الن�شاط غري الزراعي :
لكي تعد املدينة ذات حياة ح�ضرية ف�إن الأمم املتـحدة و�ضعت يف �سنويتها عام 1986م العديد
من املعايري ،من بينها �سيادة الن�شاط غري الزراعي .وفيما يتعلق ب�إفريقيا لكي تعد املدينة ح�ضرية،
مطالبة ب�أن ترتفع ن�سبة �سكانها الذين يقومون ب�أن�شطة غري زراعية �إىل �أكرث من ( )75%من الأن�شطة
الأخرى.
و�إذا طبقنا هذا املعيار وحده على املدن الت�شادية ال جند �إال ت�سع مدن ح�ضرية ،هي  :اجنمينا
(� ،)92%سار (  ،)87%زوار ( ،)97%برداي ( ،)95%كالعيت ( ،)83%فايا ( ،)80%جورو
و مو�سورو ( ،)80%ومن املالحظ �أن املدينة التي حتمل الدرجة الرابعة يف ت�شاد ،وهي �أب�شه ح�سب
هذا املعيار ال تعترب ح�ضرية (.)28
و�إذا طبقنا هذا املعيار و�أ�ضفنا �إليه الكثافة ال�سكانية وتوافر مياه ال�شرب والكهرباء والوظيفة
الإدارية للمدينة ن�ستبعد الكثري من املدن الت�شادية باعتبارها ال تنطبق عليها املعايري احل�ضرية التي
اختريت مقيا�س ًا للح�ضرية يف هذه الدرا�سة ،وال يتبقى لدينا �إال ثالث مدن ح�ضرية فقط هي  :اجنمينا
و�سار ومندو.
وخال�صة درا�سة احل�ضرية يف ت�شاد �أنه ميكن حتديد �أربعة فروع للمدن الت�شادية  :الفرع الأول
 :ميثل ب�شكل خا�ص مدينة اجنمينا ،فهي ت�شكل املركز الوطني للبالد ،فهي بدون ا�ستبعاد للمعايري
ال�سابقة متثل (  )40.1%من املجموع العام للتح�ضر يف البــــالد و( )48%من �سكان املدن التي
حتوي (� )10.000ساكن ف�أكرث ،وتتوافر فيها املياه والكهرباء و�أكرث من ( )90%من �سكانها يعملون
يف الأن�شطة غري الزراعية وتتمركز فيها معظم امل�ؤ�س�سات االقت�صادية واالجتماعية يف البالد وبالتايل
فهي العا�صمة الوطنية وفيها مقر احلكومة وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والبعثات الدبلوما�سية.
الفرع الثاين  :متثله مدن  :مندو و�أب�شه و�سار ،وهي العوا�صم الإقليميـة و�سكانهـا يرتاوحـون بني (
 ) 50.000و ( � ) 100.000ساكن وهذه املدن الثالث تتوافر فيها املياه ال�صاحلة لل�شرب والكهرباء
وبالن�سبة ملندو و�سار ف�إن الأن�شطة االقت�صادية غري الزراعية هي ال�سائدة فيها بينما مدينة �أب�شه ال
ينطبق عليها هذا املعيار الذي تطالب به الأمم املتحدة.
الفرع الثالث  :وميثل هذا الفرع ثالث مدن هي املراكز الرئي�سية لفروعها الإدارية وهي  :كيلو
وكمرا وباال وغريها ،ونظرا للثقل ال�سكاين الذي متثله هذه املدن ميكن اعتبارها مدنا ثانوية و�إن
مل تنطبق عليها املعايري احل�ضرية �سابقة الذكر ففي كيلو مثال ( � )31.319ساكن ،ويف كمرا (
� )26.702ساكن ،ويف باال ( � )26.115ساكن ،وتتميز هذه املدن الثانوية ،بانعدام املياه ال�صاحلة
لل�شرب والكهرباء.
الفرع الرابع  :وميثل جميع املراكز الإدارية التي يعدها الإح�صاء يف ت�شاد مدنا نظرا لدورها
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الإداري من ناحية وثقلها ال�سكاين باعتبارها تتجاوز ( � )5000ساكن ،وجميع هذه املراكز ال تتوافر
فيها املياه ال�صاحلة لل�شرب والكهرباء ما عدا مركز فينقا ومو�سورو.
النوع :
يقي�س هذا املتغري نوعية املبحوث ما �إذا ذكرا �أم �أنثى ،ويرى بع�ض الباحثني �أن املر�أة ال تهتم
بال�ش�ؤون ال�سيا�سية ،لذلك ر�أينا �أن تت�ضمن هذه الدرا�سة ،مقيا�سا لهذا النوع من املتغريات يف املجتمع
ال�شادي املعا�صر.
و -قيا�س التغريات التابعة:
تدلنا نتائج الدرا�سة امليدانية حول الآفاق ال�سيا�سية لل�شباب ال�شادي –عينة من مدينة �أب�شة -
التي �أجريت بتاريخ 2008/01/07م على املعطيات التالية:
جدول رقم( )6يو�ضح اجتاهات املبحوثني
حول �أثر االعتبارات ال�شخ�صية يف الآفاق ال�سيا�سية لل�شباب
االعتبارات ال�شخ�صية
نعم
ال
املجموع

العدد

الن�سبة املئوية

224
271

45,3%
54,7%

495

100%

يت�ضح من هذا اجل��دول �أن املجموع الكلي لأف��راد العينة الذين �أجابوا عن هذا ال�س�ؤال هو
( )496ف��ردا ،حيث �أعطى ( )224منهم �أهمية لالعتبارات ال�شخ�صية يف مواقفهم ال�سيا�سية،
يول عدد ( )271منهم �أي �أهمية لالعتبارات ال�شخ�صية يف
بن�سبة و�صلت �إىل ( ،)45,4%بينما مل ِ
مواقفهم ال�سيا�سية ،بن�سبة و�صلت �إىل ( ،)54،7%وهذا يعني �أن غالبية �أفراد العينة ال يولون �أهمية
لالعتبارات ال�شخ�صية يف مواقفهم ال�سيا�سية.
جدول رقم ( )7يو�ضح اجتاهات املبحوثني
حول �أثر االعتبارات العائلية يف الآفاق ال�سيا�سية لل�شباب
االعتبارات العائلية
نعم

العدد

الن�سبة املئوية

200

40,3%

ال

296

59,7%

املجموع

496

100%

يت�ضح من اجل��دول ال�سابق �أن جمموع �أف��راد العينة الذين �أجابوا على هذا البعد و�صل �إىل
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( )496فردا� ،أوىل عدد( )200منهم �أهمية لالعتبارات العائلية ،بن�سبة و�صلت �إىل (،)40،3%
بينما عرب عدد( )296من �أفراد العينة ،عن عدم �إعطائهم �أي �أهمية لالعتبارات العائلية ،بن�سبة
و�صلت �إىل ( .)59،7%والداللة الإح�صائية لنتائج هذا اجلدول ،تبني �أن الن�سبة الأكرب من �أفراد
العينة ال يعريون �أهمية لالعتبارات العائلية يف اتخاذهم لقراراتهم ال�سيا�سية.
جدول رقم ( )8يو�ضح اجتاهات املبحوثني
حول اثر االعتبارات املحلية يف الآفاق ال�سيا�سية لل�شباب
الن�سبة املئوية
العدد
االعتبارات املحلية
227
269

45,8%
54,2%

نعم
ال
100%
496
املجموع
يتنب من نتائج اجلدول الإح�صائي ال�سابق� ،أن العدد الكلي لأفراد العينة الذين �شملهم امل�سح
االجتماعي ال�سيا�سي هو ( )496مبحوثا ،ذكر منهم عدد ( )227مبحوثا� ،أنهم يعطون �أهمية
لالعتبارات املحلية يف اتخاذهم لقراراتهم ال�سيا�سية ،بن�سبة و�صلت �إىل ( ،)45،8%بينما ذكر
عدد(  )269منهم �أنهم ال يعطون �أهمية لالعتبارات املحلية يف اتخاذهم لقراراتهم ال�سيا�سية،
بن�سبة و�صلت �إىل ( ،)54،2%وتدل هذه النتيجة على �أن الفئة الكربى من الأفراد ال يرون �أهمية
لالعتبارات املحلية يف اتخاذهم لقراراتهم ال�سيا�سية.
جدول رقم ( )9يو�ضح اجتاهات املبحوثني
حول �أثر اعتبارات املقاطعة (جزء من الإقليم ) يف الآفاق ال�سيا�سية لل�شباب
اعتبارات املقاطعة

العدد

الن�سبة املئوية

218
279
497

43,9%
56,1%
100%

نعم
ال
املجموع
يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن العدد الكلي لأفراد العينة الذين �شاركوا يف البحث هو ()497
مبحوثا� ،أ�شار عدد( )218منهم ب�أنهم ي�ضعون �أهمية لالعتبارات مقاطعتهم اجلغرافية يف اتخاذهم
لقراراتهم ال�سيا�سية ،بن�سبة و�صلت �إىل ( ،)43،9%بينما �أ�شار عدد ( )279منهم ب�أنهم ال ي�ضعون
�أهمية ملقاطعاتهم اجلغرافية يف اتخاذهم لقراراتهم ال�سيا�سية ،بن�سبة و�صلت �إىل ( ،)56،1%وهذا
يدل على �أن غالبية �أفراد العينة ال يعطون �أهمية كبرية ملقاطعاتهم اجلغرافية يف اتخاذهم لقراراتهم
ال�سيا�سية.
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جدول رقم ( )10يو�ضح اجتاهات املبحوثني
حول �أثر االعتبارات الإقليمية يف الآفاق ال�سيا�سية لل�شباب
االعتبارات الإقليمية

العدد

الن�سبة املئوية

نعم

243

48,99%

ال

253

51,01%

املجموع

496

100%

يت�ضح من هذا اجلدول �أن �أف��راد العينة الذين �شملهم البحث عددهم ( )496فردا� ،أجاب
عدد( )243منهم ،ب�أنهم يولون �أهمية لالعتبارات الإقليمية يف اتخاذهم لقراراتهم ال�سيا�سية ،بن�سبة
و�صلت �إىل ( ،)48،99%بينما �أعرب عدد( )253منهم ،ب�أنهم يولون �أهمية كبرية لالعتبارات
الإقليمية يف اتخاذهم لقراراتهم ال�سيا�سية ،بن�سبة و�صلت �إىل ( ،)51،01%وهذا يعني �أن غالبية
�أفراد عينة البحث ال يولون �أهمية كبرية لالعتبارات الإقليمية يف اتخاذهم لقراراتهم ال�سيا�سية.
جدول رقم ( )11يو�ضح اجتاهات املبحوثني
حول �أثر االعتبارات الوطنية يف الآفاق ال�سيا�سية لل�شباب
االعتبارات الوطنية

العدد

الن�سبة املئوية

نعم

415

83,7%

ال

81

16,3%

املجموع

496

100%

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أفراد عينة البحث الذين �أدلوا ب�آرائهم حول هذا البعد عددهم
الكلي هو (� ،)496أ�شار عدد( )415منهم ب�أنهم ي�ضعون �أهمية كبرية لالعتبارات الوطنية يف
اتخاذهم لقراراتهم ال�سيا�سية ،بن�سبة و�صلت �إىل ( ،)83،7%بينما �أ�شار عدد ( )81منهم ،ب�أنهم
ال ي�ضعون �أهمية كبرية لالعتبارات الوطنية يف اتخاذهم لقراراتهم ال�سيا�سية ،بن�سبة و�صلت �إىل
( ،)16،3%وهذا يعني �أن غالبية �أفراد عينة البحث ي�ضعون �أهمية كبرية لالعتبارات الوطنية يف
اتخاذهم لقراراتهم ال�سيا�سية.
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جدول رقم ( )12يو�ضح اجتاهات املبحوثني
حول �أثر االعتبارات القارية(الإفريقية) يف الآفاق ال�سيا�سية لل�شباب
االعتبارات القارية

العدد

الن�سبة املئوية

نعم

351

70,9%

ال

144

29,1%

املجموع

495

100%

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن عدد �أفراد العينة الذين �شاركوا يف الإجابة عن هذا البعد هو
( )495فردا� ،أ�شار عدد( )351منهم ب�أنهم يولون �أهمية كبرية لالعتبارات القارية يف اتخاذهم
ملواقفهم ال�سيا�سية ،بن�سبة و�صلت �إىل ( ،)70،9%بينما �أ�شار عدد( )144منهم ب�أنهم ال يولون
�أهمية كبرية لالعتبارات القارية ،بن�سبة و�صلت �إىل(  ،)29،1%وهذا يدل على �أن الغالبية من �أفراد
جمتمع البحث يولون �أهمية كبرية لالعتبارات القارية يف اتخاذهم ملواقفهم ال�سيا�سية.
جدول رقم ( )13يو�ضح اجتاهات املبحوثني
حول �أثر االعتبارات العاملية يف الآفاق ال�سيا�سية لل�شباب
االعتبارات العاملية

العدد

الن�سبة املئوية

نعم

304

61,3%

ال

192

38,7%

املجموع

496

100%

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن العدد الذي �شمله البحث يف هذا البعد هو ( )496فردا� ،أ�شار
عدد( )304منهم ب�أنهم يولون �أهمية لالعتبارات العاملية ،بن�سبة و�صلت �إيل ( ،)61،3%بينما �أ�شار
عدد ( )192ب�أنهم ال يولون �أهمية كبرية لالعتبارات العاملية يف اتخاذهم ملواقفهم ال�سيا�سية ،بن�سبة
و�صلت �إىل ( ،)38،7%وهذا يعني �أن غالبية �أفراد جمتمع البحث يولون �أهمية كبرية لالعتبارات
العاملية يف اتخاذهم ملواقفهم ال�سيا�سية.
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ز -قيا�س التغريات امل�ستقلة
جدول رقم ( )14يبني حاالت �إقامة املبحوثني
الإقامة

العدد

الن�سبة املئوية

ح�ضري

366

74,2%

ريفي

68

13,8%

بدوي

59

12,0%

املجموع

493

100%

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن عدد �أفراد العينة الذين �شملهم البحث يف هذا البعد هو ()493
فردا ،منهم ( )366فردا يقيمون يف احل�ضر ،بن�سبة و�صلت �إىل ( ،)74،2%ومن بينهم عدد()68
فردا �صنفوا �أنف�سهم ب�أنهم يقيمون �إقامة دائمة يف الريف ،بن�سبة و�صلت �إىل(  ،)13،8%و�أ�شار
عدد ( )59منهم ب�أنهم يقيمون �إقامة دائمة يف البدو بن�سبة و�صلت �إىل ( ،)12،0%وهذا يعني �أن
غالبية �أفراد عينة البحث �صنفوا �أنف�سهم من احل�ضريني.
جدول رقم ( )15يبني امل�ستوى التعليمي للمبحوثني
امل�ستوى التعليمي

العدد

الن�سبة املئوية

عال
متو�سط
ابتدائي
�أمي
املجموع

175

35,3%

145

29,2%

76

15,3%

100

20,2%

496

100%

يت�ضح من هذا اجلدول �أن العدد الكلي لعينة البحث الذين �شملهم هذا البعد هو ( )496فردا،
منهم عدد ( )175فردا يف امل�ستوى العايل للتعليم ،بن�سبة و�صلت �إىل ( ،)35،3%وذكر عدد ()145
منهم ب�أنهم يف امل�ستوى املتو�سط من التعليم ،بن�سبة و�صلت �إىل ( ،)29،2%و�أ�شار عدد( )76منهم
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فرد ب�أنهم ال يقرءون وال يكتبون ،بن�سبة
ب�أنهم يف امل�ستوى االبتدائي للتعليم ،بينما عرب عدد (ٍ )100
و�صلت �إىل ( ،)20،2%وهذا يدل على �أن �أكرب ن�سبة من �أفراد جمتمع البحث من م�ستوى التعليم
العايل ،يليه امل�ستوى املتو�سط ،ثم الأمي فاالبتدائي.
جدول رقم ( )16يبني احلالة النوعية للمبحوثني
الن�سبة املئوية
العدد
النوع
ذكر

297

60,2%

�أنثى

196

39,8%

املجموع

493

100%

يت�ضح من هذا اجلدول �أن عدد �أفراد جمتمع البحث الذين �شاركوا يف هذا البعد هو ()493
فردا ،كان من بينهم عدد ( )297من الذكور ،بن�سبة و�صلت �إىل ( ،)60،2%وعدد ( )196فردا من
الن�ساء ،بن�سبة و�صلت �إىل(  ،)39،8وهذا يعني �أن غالبية �أفراد جمتمع البحث من الذكور.
جدول رقم ( )17يبني احلالة العمرية للمبحوثني
العمر

العدد

الن�سبة املئوية

�شاب
متو�سط
كبري
املجموع

357

72,6%

87

17,7%

48

9,7%

492

100%

يت�ضح من هذا اجلدول �أن عدد �أفراد جمتمع البحث الذين �شاركوا يف هذا البند هو ()492
فردا ،كان من بينهم عدد( )357من فئة ال�شباب ،بن�سبة ت�صل �إىل ( ،)72،6%وعدد ( )87فردا
من فئة متو�سطي العمر ،بن�سبة ت�صل �إىل ( ،)17،7%وعدد( )48فردا من فئة الكبار ،بن�سبة
( ،)9،7%وهذا يعني �أن غالبية �أفراد العينة من ال�شباب ،يليهم متو�سطو الأعمار ،ومل يبق لكبار
ال�سن �إال �أقل من .10%
من النتائج ال�سابقة للدرا�سة امليدانية ،يت�ضح �أن العينة قد رتبت الآف��اق ال�سيا�سية لل�شباب
ال�شادي على النحو التايل:
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جدول رقم ( )18الرتتيب
الذي �أعطاه املبحوثني للآفاق ال�سيا�سية املدرو�سة
الن�سبة املئوية

رقم البعد ال�سيا�سي الأول الرتتيب اجلديد للأبعاد
83,6%
1
 6الوطنية
70,9%
2
 7القارية
61,3%
3
 8العاملية
48,99%
4
 5الإقليمية
45,8%
5
 4املقاطعية
45,3%
6
 3املحلية
43,9%
7
 1ال�شخ�صية
40,3%
8
 2العائلية
تدل النتائج النهائية للبحث �أن جمتمع الدرا�سة قد ر�سم الآف��اق ال�سيا�سية لل�شباب ال�شادي
على �صورة تعطي الأولية لالعتبارات الوطنية يف اتخاذها للقرارات ال�سيا�سية ،بن�سبة كبرية تفوق �أي
اعتبارات �أخرى ،وتلي االعتبارات الوطنية يف �صياغة الآفاق ال�سيا�سية لل�شباب ال�شادي االعتبارات
القارية ،وبالذات القارة الإفريقية ،ثم االعتبارات العاملية والإقليمية واملقاطعية واملحلية وال�شخ�صية
و�أخريا االعتبارات العائلية.
ح-حتليل البيانات
ا�ستخدم الباحث يف حتليل نتائج هذه الدرا�سة الن�سب املئوية التي �ساعدته يف ترتيب الآفاق
ال�سيا�سية لل�شباب ال�شادي ،حيث و�ضحت نتائج الدرا�سة �أن ال�شباب يرتبون �أولوياتهم ال�سيا�سية بناء
على اعتبارات خمتلفة عن ال�صورة العامة التي يرتب بها عامة النا�س يف املجتمعات النامية �آفاقهم
ال�سيا�سية ،فقد �أعطى �أفراد البحث �أهمية لالعتبارات الوا�سعة ،مثل :االعتبارات الوطنية والقارية
والعاملية ،مقابل االعتبارات ال�ضيقة مثل  :االعتبارات العائلية وال�شخ�صية واملحلية والإقليمية.و�ساعد
التحليل الإح�صائي يف مقارنة هذه الأبعاد باملتغريات امل�ستقلة ،حيث �أمكننا �أن نقول � :إن �أفراد ال�شعب
ال�شادي الأكرث تعليما والأ�صغر �سنا والذين يعي�شون يف احلياة احل�ضرية ـ تت�سع �آفاقهم ال�سيا�سية ،نحو
االجتاهات ال�سيا�سية الوطنية والقارية والعاملية ،وهذا يعني �أنهم يتجاوزون الآفاق ال�سيا�سية التقليدية
ال�ضيقة التي تتجه نحو ت�أكيد االعتبارات ال�شخ�صية والعائلية واملحلية.وو�ضحت الدرا�سة �أن الرجال ال
يفوقون �إال قليال الن�ساء يف ات�ساع الآفاق ال�سيا�سية ،وهذه نتيجة ميكن االنطالق منها لتقرير �أن الن�ساء
الالئي �شاركن يف البحث �آفاقهن ال�سيا�سية تقرب من الرجال الذين �شاركوا يف البحث.
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