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ُتعــد إثيوبيــا، التــي يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 115 مليــون نســمة، 
ثانــي أكبــر دولــة فــي القــارة األفريقيــة مــن حيــث الســكان، وتمــر 
حاليــًا بمرحلــة فارقــة فــي تاريخهــا، حيــث تواجــه حربــًا أهليــة واســعة 
النطــاق، والتــي قــد تمتــد لتشــمل جميع أنحــاء تلك الدولــة المتعددة 
األعــراق، وهــو مــا أســفر عــن أزمــة إنســانية عميقــة، وفــرار اآلالف 
ــة فهــم  ــك أهمي مــن منازلهــم تحــت وطــأة الحــرب. ويســتدعي ذل
المجتمــع اإلثيوبــي مــن الداخــل، والتعــرف علــى توجهاتــه نحــو 
العديــد مــن القضايــا السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة.
ــم  ــح القي ــات مس ــل بيان ــى تحلي ــي عل ــكل رئيس ــر بش ــد التقري يعتم
ــم، وكان  ــد مــن دول العال ــذه فــي العدي ــم تنفي ــذي يت ــة ال العالمي
مــن ضمنهــا إثيوبيــا، حيــث ُأجــري المســح الخــاص بإثيوبيــا فــي 
ــة  ــة ممثل ــر عين ــك عب ــام 2020، وذل ــارس مــن ع ــر وم شــهري فبراي
مــن المواطنيــن اإلثيوبييــن بلغــت 1230 مواطنًا باســتخدام أســلوب 
ــر  ــي عب ــل اإلحصائ ــة التحلي ــت عملي ــد تم ــخصية. وق ــالت الش المقاب

 .SPSS برنامــج
ــاء مؤشــر مــدركات المجتمــع  ــر كذلــك إلــى بن ويهــدف هــذا التقري
وآراء  اتجاهــات  علــى  يعتمــد  وهــو  االســتقرار،  حــول  اإلثيوبــي 
المواطنيــن بشــكل كامــل، ويتكــون مــن 8 مؤشــرات فرعيــة )الثقــة 
فــي المؤسســات، ومــدى انتشــار الفســاد، والمخــاوف مــن الحــرب 
ــة، والرضــا عــن  ــات، ومــدى الديمقراطي واإلرهــاب، ونزاهــة االنتخاب
النظــام السياســي، ودرجــة األمــان الشــخصي، والرضــا عــن الوضــع 
ــم  ــرًا ت ــي تضــم بدورهــا 50 متغي ــرد واألســرة( والت ــادي للف االقتص

ــن عنهــم. ســؤال المبحوثي

المقدمة
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ــون،  ــا اإلثيوبي ــق فيه ــي يث ــات الت ــر المؤسس ــة أكث ــات الديني ــد المؤسس • ُتع
ــى حــد مــا.  ــر جــدًا أو إل ــر مــن 92% يثقــون بهــا ســواء بشــكل كبي فأكث

• 35.5% فقــط مــن اإلثيوبييــن يثقــون بشــكل كبيــر جــدًا فــي القــوات 
المســلحة، وهــي نســبة تعتبــر منخفضــة، ومــا يقــرب مــن 41.4% يثقــون 
بهــا إلــى حــد مــا، بينمــا أكثــر مــن خمــس اإلثيوبييــن ال يثقــون فــي القــوات 

ــا.  ــد م ــى ح ــالق أو إل ــى اإلط ــواء عل ــلحة، س المس
• الفســاد منتشــر بشــكل واســع فــي إثيوبيــًا خاصــة في المؤسســات الرســمية 
للدولــة، فحوالــي نصــف اإلثيوبييــن )48.9%( يــرون أن كل أو معظــم األفــراد 
فــي ســلطات الدولــة منخرطــون فــي الفســاد، كذلــك مــا يقــرب مــن %46.7 
يــرون أن كل أو معظــم األفــراد فــي الســلطات المحليــة منخرطــون فــي 
الفســاد، وحوالــي 41% مــن اإلثيوبييــن يــرون أن كل أو معظــم مقدمــي 

الخدمــات المدنيــة منخرطــون فــي الفســاد.
• تقريبًا 9 من كل 10 إثيوبيين يخشون من تورط بالدهم في حرب خارجية.

• غالبية المجتمع اإلثيوبي )95%( لديه مخاوف من الحرب األهلية.
• تنخفــض بشــكل ملحــوظ درجــة الرضــا عــن النظــام السياســي المعمــول بــه 
ــر  ــا، حيــث بلغــت 4.7 نقطــة مــن إجمالــي 10 نقــاط )حيــث 1 تعب فــي إثيوبي

عــن غيــر راض علــى اإلطــالق و10 تعبــر عــن راض للغايــة(.
• مــا يقــرب مــن 17% مــن اإلثيوبييــن ســبق لهــم المشــاركة فــي تظاهــرات 
ســلمية، وهــي نســبة مرتفعــة )حيث تشــكل ما يقــرب من 10.4 مليون شــخص 
مــن إجمالــي الســكان 18 ســنة فأكثــر البالــغ عددهــم 61.2 مليــون(، كذلــك 

فــإن 26% أشــاروا إلــى أنهــم علــى اســتعداد للمشــاركة فــي التظاهــرات.
• يأتـــي تحقيـــق مســـتوى عـــال مـــن النمـــو االقتصـــادي فـــي مقدمـــة 
ــنوات  ــم خـــالل السـ ــا بلدهـ ــن أن تحققهـ ــات التـــي يرغـــب اإلثيوبييـ األولويـ
ــاء  ــر بنـ ــارق كبيـ ــه بفـ ــن، يليـ ــن اإلثيوبييـ ــبة 49.5% مـ ــة بنسـ ــر القادمـ العشـ

القـــوة العســـكرية للدفـــاع عـــن الدولـــة بنســـبة %23.1.
• 2 مــن كل 3 إثيوبييــن يــرون المســؤولون عــن االنتخابــات غيــر عادليــن، وأن 
الصحفييــن ال يغطــون االنتخابــات بنزاهــة. باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن %57 
يــرون أنــه ال يتــم عــد األصــوات بنزاهــة، ومــا يقــرب مــن 53% مــن اإلثيوبييــن 

ــار التلفــاز تنحــاز للحــزب الحاكــم. يــرون أن أخب

ــة  ــارات حقيقي ــب خي ــاء الناخ ــم إعط ــه ال يت ــرى أن ــن ي ــن كل 2 إثيوبيي • 1 م
ــن.  ــم رشــوة الناخبي ــه يت ــن، وأن ــن األحــزاب المختلفــة والمرشــحين المختلفي بي
هــذا باإلضافــة إلــى عــدد مــن الظواهــر األخــرى مثــل أنــه يتــم تهديــد الناخبيــن 
ــع مرشــحي المعارضــة  ــم من ــه يت ــراع )43%(، وأن ــق االقت ــد صنادي ــف عن بالعن
مــن ترشــيح أنفســهم )39%(، ويشــتري األغنيــاء االنتخابــات لصالحهــم )36%(، 

ــرًا أن النســاء ليــس لهــن فــرص متســاوية للترشــح لمناصــب )%29(. وأخي

• تقريبــًا غالبيــة اإلثيوبييــن يأملــون فــي تحــول بلدهــم إلــى دولــة ديمقراطيــة، 
فحوالــي 93% يــرون أن نظــام الحكــم الديمقراطــي ســوف يكــون جيــدًا جــدًا 

أو جيــدًا إلــى حــد مــا فــي إثيوبيــا.

• تقريبــًا 1 مــن كل 2 مــن اإلثيوبييــن يــرى أنــه ال يوجــد احتــرام لحقــوق 
االنســان، ســواء علــى اإلطــالق أو إلــى حــد مــا.

• غالبيـــة اإلثيوبييـــن فخـــورون للغايـــة بجنســـيتهم فحوالـــي 86% قالـــوا 
ـــم  ـــوا إنه ـــن 11% قال ـــرب م ـــا يق ـــن، وم ـــم إثيوبيي ـــدًا بكونه ـــورون ج ـــم فخ إنه
فخـــورون، بينمـــا نســـبة محـــدودة مـــن كانـــت غيـــر فخـــورة لـــم تتجـــاوز 3% مـــن 

اإلثيوبييـــن.

• ُيعــد الموبايــل هــو الوســيلة األساســية لإلثيوبييــن، للتعــرف علــى مــا يجــري 
فــي إثيوبيــا والعالــم، فحوالــي 50.7% يســتخدمون الموبايــل لمتابعــة األخبــار 
والحصــول علــى المعلومــات بشــكل يومــي، ويأتــي التليفزيــون فــي المرتبــة 
الثانيــة، فحوالــي 42.3% يشــاهدون أخبــار التليفزيــون بشــكل يومــي، ويأتــي 
الراديــو فــي المرتبــة الثالثــة حيــث يســتمع إليــه يوميــًا 40.4% مــن اإلثيوبييــن 

كمصــدر لألخبــار.

خالصات أساسية
1- توجهات سياسية وأمنية 
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ــك  ــن عــن حياتهــم بصفــة عامــة وكذل ــدى اإلثيوبيي • انخفــاض درجــة الرضــا ل
عــن أوضاعهــم االقتصاديــة، حيــث تبلــغ قيمــة مؤشــر الرضــا عــن الحيــاة بينهــم 
5.8 نقطــة مــن إجمالــي 10 نقــاط )حيــث 1 تعبــر عــن غيــر راض علــى اإلطــالق 
و10 تعبــر عــن راض تمامــًا(. وتبلــغ قيمــة مؤشــر الرضــا عــن الوضــع االقتصــادي 
لألســرة 5.2 نقطــة مــن إجمالــي 10 نقــاط )حيــث 1 تعبــر عــن غيــر راض علــى 

اإلطــالق و10 تعبــر عــن راض تمامــًا(.

• تعــرض أكثــر مــن نصــف اإلثيوبييــن لعــدم توفــر نقــود معهــم )مــرة واحــدة 
علــى األقــل خــالل الســنة الســابقة للمســح(، كذلــك 37.8% مــن اإلثيوبييــن 
ــى األقــل خــالل  ــرة واحــدة عل ــام )م ــا يكفــي مــن الطع ــم يكــن لديهــم م ل
الســنة الســابقة للمســح(، باإلضافــة إلــى أن 36% مــن اإلثيوبييــن لــم يتوفــر 
ــد الحاجــة )مــرة واحــدة علــى األقــل خــالل الســنة  لهــم الــدواء أو العــالج عن

الســابقة للمســح(.

• أشــار 71% مــن اإلثيوبييــن إلــى قلقهــم الشــديد مــن فقــدان العمــل أو عــدم 
ــن  ــرًا م ــم كثي ــى قلقه ــاروا إل ــي 15% أش ــل، وحوال ــاد عم ــى إيج ــدرة عل الق

ذلــك، وبذلــك يتشــارك أكثــر مــن 86% مــن اإلثيوبييــن هــذه المخــاوف.

• يؤمــن غالبيــة اإلثيوبييــن بــاهلل والجنــة والنــار والحيــاة بعــد المــوت، وذلــك 
ــي.  ــى التوال ــو 99.9%، و97.7%، و88.8%، و83.4% عل بنح

• مــا يقــرب مــن 85% مــن اإلثيوبييــن يصلــون مــرة واحــدة يوميــًا علــى األقــل، 
ــة مــرة واحــدة  ــى األماكــن الديني ــون إل ــن يذهب ــك 88.6% مــن اإلثيوبيي كذل
أســبوعيًا علــى األقــل. وبغــض النظــر عــن الممارســات الدينيــة، يعتبــر مــا يقــرب 

مــن 93% مــن اإلثيوبييــن أنفســهم أشــخاصًا متدينيــن.

• غالبيــة اإلثيوبييــن ال يرغبــون أن يكــون مدمنــو المخــدرات جيرانــًا لهــم بنســبة 
ــبة  ــيًا بنس ــون جنس ــم المثلي ــبة 77.3%، ث ــول بنس ــو الكح ــم مدمن 92%، يليه
)69.7%(، ثــم المصابــون بمــرض اإليــدز بنســبة 31.7%، يليهــم غيــر المتزوجيــن 
ــدو أن هــذه الظاهــرة  الذيــن يعيشــون معــًا )المســاكنة( بنســبة 23.2% )ويب

تلقــى قبــواًل بيــن اإلثيوبييــن ألن نســبة الرفــض تبــدو منخفضــة(.

• بلغـت قيمـة مؤشـر مـدركات المجتمع اإلثيوبـي حول االسـتقرار حوالي 46 
نقطـة مـن إجمالـي 100 نقطـة )حيـث تعبـر القيمـة صفـر عـن األقل اسـتقرارًا 
وتعبـر القيمـة 100 عـن األكثـر اسـتقرارًا(، وهي منخفضـة جدًا، وتشـير إلى أن 
اإلثيوبييـن غيـر راضيـن عـن األوضـاع فـي إثيوبيـا، وأن هنـاك انخفاضـًا لدرجـة 

االسـتقرار فـي إثيوبيًا. 

ــن  ــة. ولك ــة الثماني ــرات الفرعي ــع المؤش ــة جمي ــي قيم ــاض ف ــاك انخف • هن
ُيالحــظ أن مؤشــر المخــاوف مــن الحــرب الخارجيــة والحــرب األهليــة واإلرهــاب 

ــه  ــة، يلي ــي 100 نقط ــن إجمال ــاط م ــه 10 نق ــغ قيمت ــث تبل ــوأ، حي ــو األس ه
مؤشــر الرضــا عــن النظــام السياســي بدرجــة 41 نقطــة، وهــو يشــير إلــى تراجــع 

رضــا اإلثيوبييــن عــن النظــام السياســي.

ــتقرار،  ــدركات االس ــر م ــة لمؤش ــل قيم ــم أق ــت له ــرة والتيجــراي كان • األمه
حيــث بلغــت 40.5 و 42.3 نقطــة علــى التوالــي، ومــن ثــم فهــم األقــل 
رضــا عــن األوضــاع فــي إثيوبيــا، بينمــا كان لألورومــو والســيداما أعلــى قيــم 
ــت  ــي(، وإن كان ــى التوال لمؤشــر مــدركات االســتقرار )52 و 52.9 نقطــة عل

تظــل منخفضــة نســبيًا أيضــًا.

2- توجهات اقتصادية واجتماعية

3- مدركات المجتمع حول االستقرار



توجهات المجتمع تجاه األوضاع السياسية واألمنية
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توجهات المجتمع نحو األوضاع السياسية واألمنية

انقسام مجتمعي حول مدى أهمية السياسة في حياة اإلثيوبيين

تشــكل السياســة أهميــة لــدى مــا يقــرب مــن 44% مــن اإلثيوبييــن، وتنقســم 
هــذه النســبة بيــن 10% مــن اإلثيوبييــن تمثــل السياســة بالنســبة لهــم أهميــة 
ــا  ــا، بينم ــد م ــى ح ــة إل ــة مهم ــر السياس ــن تعتب ــن اإلثيوبيي ــرة، و34% م كبي
علــى الجانــب اآلخــر حوالــي 56% مــن اإلثيوبييــن ال تشــكل السياســة أهميــة 

ــرون أن  ــن ي ــن 34.4% مــن اإلثيوبيي بالنســبة لهــم، وتنقســم هــذه النســبة بي
السياســة غيــر مهمــة علــى اإلطــالق فــي حياتهــم، و%22.6 مــن اإلثيوبييــن 

يــرون أن السياســة ليســت لهــا أهميــة كبيــرة.

مدى أهمية السياسة في حياة اإلثيوبيين

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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توجهات المجتمع نحو األوضاع السياسية واألمنية

تفاوتات اجتماعية وإثنية في االهتمام بالسياسة

تشــير نتائــج المســح إلــى أن هنــاك تفاوتــات اجتماعيــة وإثنيــة فــي االهتمــام 
بالسياســة، فهنــاك فجــوة نوعيــة واضحــة، حيــث تمثــل السياســة أهميــة أكبــر 
لــدى الذكــور )48.1%( مقارنــة باإلنــاث )39.7%(، بفــارق يقتــرب مــن 8.4 
نقطــة مئويــة. كذلــك هنــاك تفاوتــات تعليميــة بيــن اإلثيوبيين فــي اتجاهاتهم 

نحــو السياســية، فمــع ارتفــاع التعليــم يــزداد االهتمــام بالسياســة.
ولعـل الملفـت للنظر هـو التفاوتات اإلثنية في االهتمام بالسياسـة، فقد كان 

التيجـراي واألورومـو هـم األكثـر اهتمامـًا بالسياسـة بنسـب تصـل إلـى %52 
و52.1% علـى التوالـي، بينمـا تأتـي األمهـرة والواليتا في المؤخـرة من حيث 

االهتمـام بالسياسـة، بنسـبة تصـل إلـى 35.9% و33.3% علـى التوالي. 
ــر  ــم األكث ــون ه ــلمون اإلثيوبي ــة، فالمس ــات ديني ــاك تفاوت ــت هن ــك كان كذل
ــرًا  اهتمامــًا بالسياســة بنســبة 49% يليهــم البروتســتانت بنســبة 44.3%، وأخي

األرثوذوكــس بنســبة %40.4.

نسبة اإلثيوبيين الذين يرون أن السياسة مهمة جدًا أو مهمة إلى حٍد ما في حياتهم

حسب اإلثنياتحسب النوع

حسب المستوى التعليمي
حسب الدين

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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عضوية األحزاب السياسة

 النســـبة الغالبة من الشـــعب اإلثيوبي غير أعضاء في األحزاب 
السياســـية، فتقريبـــًا 9 مـــن كل 10 إثيوبييـــن غيـــر أعضاء في 
األحـــزاب، وحوالـــي 5% هم أعضاء غيـــر نشـــطين، وما يقرب 

مـــن 5% هم أعضاء نشـــطون.

توجهات المجتمع نحو األوضاع السياسية واألمنية

انخفاض عضوية األحزاب السياسية

المصدر: محســـوب بواســـطة الباحـــث من خـــالل تحليل بيانات مســـح 
القيـــم العالمية - الدورة الســـابعة
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توجهات المجتمع نحو األوضاع السياسية واألمنية

الثقة في المؤسسات اإلثيوبية

ُتعــد المؤسســات الدينيــة أكثــر المؤسســات التــي يثــق فيهــا 
ــًا 7 مــن كل 10 إثيوبييــن يثقــون فيهــا بشــكل  اإلثيوبييــن، فتقريب
ــر جــدًا )71%(، وكذلــك 2 مــن كل 10 إثيوبييــن يثقــون فيهــا  كبي
بشــكل كبيــر )21.3%(، بينمــا علــى الجانــب اآلخــر نســبة محــدودة 
مــن اإلثيوبييــن )6.3%( ال يثقــون فــي المؤسســات الدينيــة إلــى 

ــك 1.5% ال يثقــون فيهــا مطلقــًا. حــد مــا، وكذل
لعــل الملفــت للنظــر أن 35.5% فقــط مــن اإلثيوبييــن يثقــون 
ــر  ــبة تعتب ــي نس ــلحة، وه ــوات المس ــي الق ــدًا ف ــر ج ــكل كبي بش
منخفضــة، ومــا يقــرب مــن 41.4% يثقــون بهــا إلــى حــد مــا، بينمــا 
ــلحة،  ــوات المس ــي الق ــون ف ــن ال يثق ــس اإلثيوبيي ــن خم ــر م أكث

ــا.  ــى حــد م ــى اإلطــالق أو إل ســواء عل
تعتبــر األحــزاب السياســية هــي أقــل المؤسســات مــن حيــث ثقــة 
اإلثيوبييــن، وكذلــك هنــاك انخفــاض فــي الثقــة فــي وســائل 
اإلعــالم اإلثيوبيــة، ســواء التليفزيــون أو الصحافــة، وفــي اتحــادات 

ــخ. العمــال، وفــي البرلمان...إل

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة

المؤسسات الدينية هي األكثر ثقة لدى 
الشعب اإلثيوبي
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توجهات المجتمع نحو األوضاع السياسية واألمنية

انتشار الفساد بشكل واسع في إثيوبيا

الفســاد منتشــر بشــكل واســع فــي إثيوبيــًا خاصــة فــي المؤسســات الرســمية 
للدولــة، فحوالــي نصــف اإلثيوبييــن )%48.9( يــرون أن كل أو معظــم األفــراد 
فــي ســلطات الدولــة منخرطــون فــي الفســاد، كذلــك مــا يقــرب مــن %46.7 
يــرون أن كل أو معظــم األفــراد فــي الســلطات المحليــة منخرطــون فــي 
ــي  ــم مقدم ــرون أن كل أو معظ ــن ي ــن اإلثيوبيي ــي 41% م ــاد، وحوال الفس

الخدمــات المدنيــة منخرطــون فــي الفســاد.
ــي  ــن، فحوال ــًا آلراء اإلثيوبيي ــن رجــال األعمــال وفق ــاد بي ــك ينتشــر الفس كذل

ــاد. ــي الفس ــون ف ــال منخرط ــال األعم ــم رج ــرون أن كل أو معظ 44.2% ي
ال يقتصــر الفســاد فــي إثيوبيــا علــى رجــال األعمــال أو أفــراد الســلطات العامة 

ــالم  ــى اإلع ــك إل ــد كذل ــا يمت ــة، وإنم ــات العام ــي الخدم ــة ومقدم والمحلي
والصحافــة، حيــث يــرى مــا يقــرب مــن ثلــث اإلثيوبييــن أن كل أو معظــم 

ــاد. ــي الفس ــون ف ــن منخرط ــن أو اإلعالميي الصحفيي
ــر  ــد عبـ ــاوى، فقـ ــع الرشـ ــن لدفـ ــرار اإلثيوبييـ ــدى اضطـ ــى مـ ــا إلـ وإذا نظرنـ
مـــا يقـــرب مـــن خمـــس اإلثيوبييـــن )18%( عـــن أنهـــم مضطـــرون دائمـــًا أو 
ــر  ــب اآلخـ ــى الجانـ ــات، وعلـ ــى الخدمـ ــول علـ ــاوى للحصـ ــع الرشـ ــًا لدفـ غالبـ
ـــاوى،  ـــع الرش ـــدًا لدف ـــر أب ـــم تضط ـــا ل ـــًا )17%( أنه ـــها تقريب ـــبة نفس ـــرى النس ت
ـــع  ـــرون لدف ـــا يضط ـــادرًا م ـــم ن ـــن )65%( أنه ـــة اإلثيوبيي ـــرى غالي ـــن ي ـــي حي ف

ــاوى. الرشـ

نسبة اإلثيوبيين الذين يرون أن كل أو معظم أفراد
 المجموعات التالية متورطة في الفساد 

نسبة اإلثيوبيين الذين يرون أنهم مضطرون 
لدفع رشاوى للحصول على الخدمات

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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توجهات المجتمع نحو األوضاع السياسية واألمنية

نسبة اإلثيوبيين القلقين من انخراط بلدهم في الحرب الخارجية

ــوف  ــى خ ــر عل ــا يؤث ــو م ــة، وه ــتمرة إقليمي ــرات مس ــن توت ــا م ــي إثيوبي تعان
اإلثيوبييــن مــن الدخــول فــي حــرب خارجيــة مباشــرة، فحوالــي 82% مــن 
اإلثيوبييــن قلقلــون للغايــة مــن الدخــول فــي الحــرب الخارجيــة، وحوالــي %8 

مــن اإلثيوبييــن قلقــون كثيــرًا مــن الدخــول فــي الحــرب الخارجيــة، وبذلــك فإنــه 
تقريبــًا 9 مــن كل 10 إثيوبييــن يخشــون مــن تــورط بالدهم في الحــرب الخارجية 

)مــا يقــرب مــن 90% مــن اإلثيوبييــن(.

غالبية اإلثيوبيين قلقون من حدوث حرب خارجية يتورط فيها البلد

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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توجهات المجتمع نحو األوضاع السياسية واألمنية

نسبة اإلثيوبيين القلقين من حدوث حرب أهلية

ــر  ــا أثـ ــو مـ ــة، وهـ ــات داخليـ ــر صراعـ ــن واآلخـ ــن الحيـ ــا بيـ ــي إثيوبيـ تعانـ
ـــتمرة،  ـــة مس ـــرب أهلي ـــى ح ـــراف إل ـــن اإلنج ـــن م ـــاوف اإلثيوبيي ـــى مخ عل
فحوالـــي 85% منهـــم قلقـــون للغايـــة مـــن حـــدوث الحـــرب األهليـــة، 

وكذلـــك %10 قلقـــون كثيـــرًا مـــن حـــدوث مثـــل هـــذه الحـــرب، وبذلـــك 
فـــإن تقريبـــًا غالبيـــة المجتمـــع اإلثيوبـــي )95%( لديـــه مثـــل هـــذه 

ــاوف. المخـ

غالبية اإلثيوبيين قلقون من حدوث حرب أهلية يتورط فيها البلد

نسبة اإلثيوبيين القلقين من حدوث هجوم إرهابي

هنـاك مخـاوف واسـعة لـدى غالبيـة اإلثيوبييـن مـن حـدوث هجمـات إرهابيـة، 
فمـا يقـرب من 79% من اإلثيوبيين قلقون للغايـة من حدوث هجمات إرهابية، 

ومـا يقـرب مـن 12% قلقـون كثيرًا من حـدوث هجمات إرهابيـة، وبذلك فإن ما 
يقـرب مـن 91% لديهـم مخاوف مـن حدوث مثل تلـك الهجمات.

مخاوف واسعة لدى اإلثيوبيين من حدوث هجمات إرهابية

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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عنــد محاولــة التعــرف علــى أولويــات المجتمــع اإلثيوبــي، أظهــرت النتائــج أن 
تحقيــق مســتوى عــال مــن النمــو االقتصــادي يأتــي فــي مقدمــة األولويــات 
التــي يرغــب اإلثيوبيــون أن يحققهــا بلدهــم خــالل الســنوات العشــر القادمــة 
بنســبة 49.5% مــن اإلثيوبييــن، يليــه بفــارق كبيــر بنــاء القــوة العســكرية 

ــة بنســبة %23.1. للدفــاع عــن الدول

وجديــر بالذكــر أن هــذا االتجــاه هــو الســائد لــدى جميــع فئــات المجتمــع 
اإلثيوبــي، ســواء كانــوا ذكــورًا أو إناثــًا، أو متعلميــن وغيــر متعلميــن )وإن 
كانــت تــزداد نوعــًا مــا أولويــة االقتصــاد بيــن المتعليمــن(، أو شــبابًا وكبــار ســن، 
أو مــن إثنيــات مختلفــة )وإن كانــت تــزداد بشــكل واضــح أولويــة االقتصــاد بيــن 

ــا(. الســيداما والواليت

االقتصاد له األولوية عند اإلثيوبيين مقارنة ببناء القوة العسكرية

نسبة اإلثيوبيين الذين يرون أن األهداف التالية يجب 
أن تحققها إثيوبيا خالل السنوات العشر القادمة

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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مشاركة اإلثيوبيين في بعض أشكال االحتجاج

• التظاهرات السلمية

ــن ســبقت لهــم المشــاركة فــي تظاهــرات  مــا يقــرب مــن 17% مــن اإلثيوبيي
ســلمية، وهــي نســبة مرتفعــة )حيــث تشــكل مــا يقرب مــن 10.4 مليون شــخص 
ــون(، كذلــك  ــغ عددهــم 61.2 ملي ــر البال مــن إجمالــي الســكان 18 ســنة فأكث
ــرات،  ــي التظاه ــاركة ف ــتعداد للمش ــى اس ــم عل ــى أنه ــاروا إل ــإن 26% أش ف
بينمــا علــى الجانــب اآلخــر يــرى مــا يقــرب مــن 57% أنهــم لــن يشــاركوا فــي 

ــدًا. أي تظاهــرات أب

• اإلضرابات

ــا  ــات، وم ــي اإلضراب ــاركة ف ــم المش ــبقت له ــن س ــن اإلثيوبيي ــي 3% م حوال
يقــرب مــن 7% قــد يقومــون بذلــك، بينمــا علــى الجانــب اآلخــر يــرى مــا يقــرب 

ــدًا. ــات أب ــن يشــاركوا فــي أي إضراب ــن أنهــم ل مــن 90% مــن اإلثيوبيي

• حمالت المقاطعة

تقريبــًا 3% مــن اإلثيوبييــن شــاركوا فــي حمــالت المقاطعــة، ومــا يقــرب مــن 
8% لديهــم اســتعداد للمشــاركة فــي حمــالت المقاطعــة، بينمــا علــى الجانــب 

اآلخــر 89% مــن اإلثيوبييــن لــن يشــاركوا أبــدًا فــي حمــالت المقاطعــة.

•  توقيع العرائض:

ــة،  ــع عريض ــي توقي ــاركة ف ــم المش ــبقت له ــن س ــن اإلثيوبيي ــي 12% م حوال
ومــا يقــرب مــن 21% لديهــم اســتعداد للقيــام بذلــك، بينمــا علــى الجانــب اآلخــر 

67% لــن يشــاركوا أبــدًا فــي توقيــع أي عريضــة.

• توقيع عريضة إلكترونية:

مــا يقــرب مــن 4% ســبق لهــم التوقيــع علــى عريضــة إلكترونيــة، وحوالــي %12 
لديهــم اســتعداد للقيــام بذلــك، بينمــا علــى الجانــب اآلخــر 84% مــن اإلثيوبييــن 

لــن يشــاركوا أبــدًا فــي توقيــع أي عريضــة إلكترونيــة.

مشاركة متوسطة لإلثيوبيين في بعض أشكال االحتجاج

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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نسبة اإلثيوبيين الذين سبق لهم المشاركة
 في التظاهرات، حسب النوع

نسبة اإلثيوبيين الذين سبقت لهم المشاركة في التظاهرات

حسب المستوى التعليمي

حسب المستوى االقتصادي

حسب اإلثنيات

حسب الدين

ــة فــي المشــاركة  ــة وإثني ــات اجتماعي ــاك تفاوت ــى أن هن ــج إل تشــير النتائ
ــة  ــاركة مقارن ــر مش ــوا أكث ــور كان ــا، فالذك ــي إثيوبي ــرات ف ــي التظاه ف
19.9% و14.5% علــى التوالــي. كذلــك مــع ارتفــاع  باإلنــاث، بنســبة 
التعليــم وارتفــاع المســتوى االقتصــادي تزداد المشــاركة فــي التظاهرات.
المشــاركة فــي  التفاوتــات اإلثنيــة فــي  للنظــر هــو  الملفــت  ولعــل 
ــر مشــاركة فــي التظاهــرات  التظاهــرات، فقــد كان التيجــراي هــم األكث
بنســبة تصــل إلــى 30.2% أي مــا يقــرب مــن ثلــث الســكان، بينمــا تأتــي 
ــة الثانيــة بحوالــي خمــس الســكان )20.2%(، يليهــم  األمهــرة فــي المرتب
العفــار بنســبة 17.3%، بينمــا كان الواليتــا هــم األقــل مشــاركة فــي 

التظاهــرات بنســبة %2.4.
كذلــك كانــت هنــاك تفاوتــات دينيــة، فاألرثوذوكــس هــم األكثــر مشــاركة 
 ،%13.9 بنســبة  البروتســتانت  يليهــم   %22.2 بنســبة  التظاهــرات  فــي 

ــبة %11.6. ــلمين بنس ــرًا المس وأخي

تفاوتات اجتماعية وإثنية في المشاركة في التظاهرات

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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انخفاض نزاهة االنتخابات في إثيوبيا

ــون  ــد اإلثيوبي ــي يعتق ــلبية الت ــور الس ــن األم ــر م ــاك الكثي هن
أنهــا تحــدث أثنــاء االنتخابــات، ســواء كثيــرًا أو فــي بعــض 
األحيــان، قتقريبــًا 2 مــن كل 3 إثيوبييــن يــرون المســؤولين عــن 
االنتخابــات غيــر عادليــن، وأن الصحفييــن ال يغطــون االنتخابــات 
بنزاهــة. باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن 57% يــرون أنــه ال يتــم عــد 
األصــوات بنزاهــة، ومــا يقــرب مــن 53% مــن اإلثيوبييــن يــرون 

ــار التلفــاز تنحــاز للحــزب الحاكــم. أن أخب
ــم إعطــاء  ــه ال يت ــرى أن ــن ي ــك 1 مــن كل 2 مــن اإلثيوبيي كذل
الناخــب خيــارات حقيقيــة بيــن األحــزاب المختلفــة والمرشــحين 
ــى  ــة إل ــذا باإلضاف ــن. ه ــوة الناخبي ــم رش ــه تت ــن، وأن المختلفي
عــدد مــن الظواهــر األخــرى مثــل أنــه يتــم تهديــد الناخبيــن 
بالعنــف عنــد صناديــق االقتــراع )43%(، وأنــه يتم منع مرشــحي 
المعارضــة مــن ترشــيح أنفســهم )39%(، ويشــتري األغنيــاء 
ــن  ــت له ــاء ليس ــرًا أن النس ــم )36%(، وأخي ــات لصالحه االنتخاب

ــب )%29(. ــح لمناص ــاوية للترش ــرص متس ف

نسبة اإلثيوبيين الذين يرون أن بعض األمور التالية تحدث
 في االنتخابات سواء كثيرًا أو في بعض األحيان

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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التوزيع النسبي لإلثيوبيين حسب أهمية االنتخابات النزيهة لهم، حيث يعتقد 
بعض الناس أن االنتخابات النزيهة قد تغير حياة األفراد

يؤمـن غالبيـة اإلثيوبييـن بأهميـة االنتخابـات النزيهـة، ويعتقـدون أنهـا قـد تغيـر 
حياتهـم. فحوالـي 87% مـن اإلثيوبيين يـرون أن االنتخابات النزيهـة مهمة جدًا، 

و12% يـرون أنهـا مهمـة إلـى حـد مـا، بينمـا 1% فقـط يـرون أنهـا غيـر مهمـة 
كثيرًا.

االنتخابات النزيهة تشكل أهمية كبيرة لدى اإلثيوبيين

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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نسبة اإلثيوبيين الذين يرون أن أساليب الحكم التالية
 جيدة جدًا أو جيدة إلى حٍد ما في إثيوبيا

 تقريبـًا غالبيـة اإلثيوبييـن يأملـون فـي تحـول بلدهـم إلـى دولـة ديمقراطيـة، 
فحوالـي 93% يـرون أن نظـام الحكـم الديمقراطـي سـوف يكـون جيـدًا جـدًا 
أو جيـدًا إلـى حـد مـا فـي إثيوبيـا، كذلـك يأمـل اإلثيوبيـون فـي وجـود حكومـة 
تكنوقـراط، حيـث يكـون هنـاك خبـراء - ليسـوا في الحكومـة - يتخـذون القرارات 
وفقـًا لمـا يعتقـدون أنـه األفضـل للبلـد، فحوالـي 61% يـرون ذلـك جيـدًا جـدًا أو 

جيـدًا إلـى حـد مـا إلثيوبيـا.
هنـاك نسـبة ليسـت بقليلـة مـن اإلثيوبيين ترى أهميـة وجود زعيـم أو قائد قوي 

يحكـم إثيوبيـا وال يكتـرث بالبرلمـان أو االنتخابـات، فحوالـي 43% يـرون أن ذلـك 
سـيكون جيـدًا جـدًا أو جيـدًا إلى حـد ما إلثيوبيـا. كذلك فإن 40% مـن اإلثيوبيين 
يـرون أن وجـود نظـام تحكمـه القوانيـن الدينية، حيـث ال توجد أحزاب سياسـية أو 

انتخابـات سـوف يكـون جيـدًا جـدًا أو جيدًا إلـى حد ما فـي إثيوبيا.
وقـــد جـــاء حكـــم العســـكر )الجيـــش( فـــي المرتبـــة األخيـــرة، فحوالـــي %33 
مـــن اإلثيوبييـــن يـــرون أن ذلـــك ســـيكون جيـــدًا جـــدًا أو جيـــدًا إلـــى حـــد مـــا 

إلثيوبيـــا.

غالبية المجمتع تأمل في تحول إثيوبيا إلى دولة ديمقراطية

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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توجهات المجتمع نحو األوضاع السياسية واألمنية

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة

 حيث 1 )أسوأ قيمة( و10 )أفضل قيمة(

متوسط قيمة اتجاهات اإلثيوبيين نحو مدى ديمقراطية الحكم 
ومدى الرضا عن النظام السياسي في إثيوبيا

ـــة أن يعيشـــوا  ـــا عـــن أهمي ـــن فـــي إثيوبي ـــد ســـؤال المبحوثي عن
فـــي بلـــد محكـــوم ديمقراطيـــًا، كانـــت قيمـــة المؤشـــر 
مرتفعـــة تشـــير إلـــى رغبـــة النســـبة الغالبـــة فـــي إثيوبيـــا أن 
ــت 9.5  ــث بلغـ ــًا، حيـ ــوم ديمقراطيـ ــد محكـ ــي بلـ ــش فـ تعيـ
ـــر مهـــم  ـــر عـــن غي نقطـــة مـــن إجمالـــي 10 نقـــاط )حيـــث 1 تعب
علـــى اإلطـــالق و10 تعبـــر عـــن مهـــم للغايـــة(. بينمـــا علـــى 
ـــات  ـــبة التجاه ـــر بالنس ـــة المؤش ـــت قيم ـــر انخفض ـــب اآلخ الجان
اإلثيوبييـــن حـــول مـــدى ديمقراطيـــة الحكـــم فـــي إثيوبيـــا، 
حيـــث بلغـــت 5.4 نقطـــة مـــن إجمالـــي 10 نقـــاط )حيـــث 1 
تعبـــر عـــن غيـــر ديمقراطـــي علـــى اإلطـــالق و10 تعبـــر عـــن 
ـــات  ـــر اتجاه ـــة مؤش ـــت قيم ـــرًا كان ـــة(. وأخي ـــي للغاي ديمقراط
اإلثيوبييـــن حـــول مـــدى الرضـــا عـــن النظـــام السياســـي 
ـــث بلغـــت 4.7  ـــا منخفضـــة جـــدًا، حي ـــه فـــي إثيوبي المعمـــول ب
ـــر راض  ـــن غي ـــر ع ـــث 1 تعب ـــاط )حي ـــي 10 نق ـــن إجمال ـــة م نقط

علـــى اإلطـــالق و10 تعبـــر عـــن راض للغايـــة(.

تدنــي مســتوى الديمقراطيــة في إثيوبيــا وانخفاض 
درجــة الرضــا عــن النظام السياســي



20 مؤشرات المستقبل

توجهات المجتمع نحو األوضاع السياسية واألمنية

متوسط قيمة اتجاهات اإلثيوبيين نحو مدى ديمقراطية الحكم حسب اإلثنيات

تشـير النتائـج إلـى أن التيجـراي هـم األقـل رضـا عـن مسـتوى الديمقراطيـة فـي 
إثيوبيـا، حيـث تبلـغ قيمة مؤشـر ديمقراطيـة الحكم في إثيوبيا بينهـم 3.1 نقطة 
مـن إجمالـي 10 نقـاط )حيـث 1 تعبر عن غير ديمقراطي علـى اإلطالق و10 تعبر 

عـن ديمقراطـي للغايـة(. وعلـى الجانـب اآلخـر ُتعد األورومـو والعفـار األكثر رضا 
عـن مسـتوى ديمقراطيـة الحكم فـي إثيوبيا، حيث تبلغ قيمة المؤشـر 6.7 و7.2 

نقطة علـى التوالي.

التيجراي هم األقل رضا عن مستوى الديمقراطية في إثيوبيا

 حيث 1 )أسوأ قيمة( و10 )أفضل قيمة(

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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توجهات المجتمع نحو األوضاع السياسية واألمنية

ُيعـــد التيجـــراي هـــم األقـــل رضـــا عـــن النظـــام السياســـي فـــي إثيوبيـــا، حيـــث 
ــر  ــث 1 تعبـ ــاط )حيـ ــي 10 نقـ ــن إجمالـ ــة مـ ــر 2.5 نقطـ ــة المؤشـ ــت قيمـ بلغـ
عـــن غيـــر راض علـــى اإلطـــالق و10 تعبـــر عـــن راض للغايـــة(، وتنخفـــض قيمـــة 

المؤشـــر كذلـــك بيـــن األمهـــرة حيـــث تبلـــغ 4 نقـــاط. وترتفـــع قيمـــة المؤشـــر بيـــن 
ـــى  ـــاط عل ـــغ 6.1 و6 نق ـــث تبل ـــات حي ـــي اإلثني ـــة بباق ـــار مقارن ـــو والعف األوروم

التوالـــي.

التيجراي هم األقل رضا عن النظام السياسي في إثيوبيا

متوسط قيمة اتجاهات اإلثيوبيين نحو مدى الرضا عن النظام السياسي حسب اإلثنيات
 حيث 1 )أسوأ قيمة( و10 )أفضل قيمة(

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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توجهات المجتمع نحو األوضاع السياسية واألمنية

إلى أي مدى تعتقد أنه يوجد احترام
 لحقوق االنسان الفردية في إثيوبيا؟

إلى أي مدى أنت فخور بأن تكون إثيوبيًا؟

تقريبـــًا 1 من كل 2 مـــن اإلثيوبيين يـــرى أنه ال يوجد احتـــرام لحقوق 
االنســـان، ســـواء علـــى اإلطالق أو إلـــى حد مـــا، بينما علـــى الجانب 
اآلخـــر حوالـــي 38% يـــرون أنه يوجـــد احتـــرام لحقوق االنســـان إلى 
درجة متوســـطة، ومـــا يقرب مـــن 14% فقط هم من يـــرون أن هناك 

احترامـــًا لحقوق االنســـان إلى درجـــة كبيرة.

ــوا  ــي 86% قال ــيتهم فحوال ــة بجنس ــورون للغاي ــن فخ ــة اإلثيوبيي غالبي
ــوا  ــن 11% قال ــرب م ــا يق ــن، وم ــم إثيوبيي ــدًا بكونه ــورون ج ــم فخ إنه
إنهــم فخــورون، بينمــا نســبة محــدودة كانــت غيــر فخــورة لــم تتجــاوز %3 

مــن اإلثيوبييــن.

نصف اإلثيوبيين تقريبًا يرون أنه ال يوجد احترام لحقوق 
االنسان الفردية

هناك درجة عالية من افتخار اإلثيوبيين بجنسيتهم

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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توجهات المجتمع نحو األوضاع السياسية واألمنية

ُيعــد الموبايــل هــو الوســيلة األساســية لإلثيوبييــن، للتعــرف علــى 
ــتخدمون  ــي 50.7% يس ــم، فحوال ــا والعال ــي إثيوبي ــري ف ــا يج م
ــى المعلومــات بشــكل  ــار والحصــول عل ــل لمتابعــة األخب الموباي
يومــي، ويأتــي التليفزيــون فــي المرتبــة الثانيــة، فحوالــي %42.3 
يشــاهدون أخبــار التليفزيــون بشــكل يومــي، ويأتــي الراديــو فــي 
المرتبــة الثالثــة حيــث يســتمع إليــه يوميــًا 40.4% مــن اإلثيوبييــن 
كمصــدر لألخبــار، كذلــك يمثــل الحديــث مــع األصدقــاء مصــدرًا 
مهمــًا لألخبــار بالنســبة لـــ 32.9% مــن اإلثيوبييــن، حيــث يأتــي في 

المرتبــة الرابعــة. 
 تأتــي السوشــيال ميديــا فــي المرتبــة الخامســة كمصــدر لألخبــار، 
ــم اإلنترنــت بنســبة 17.5% )مــع مالحظــة  ــك بنســبة 22%، ث وذل
أنــه بالتأكيــد هنــاك تداخــل بيــن السوشــيال ميديــا والموبايــل 

ــت(. واإلنترن
ــكل  ــة بش ــف اليومي ــع دور الصح ــر تراج ــب اآلخ ــى الجان ــا عل بينم
ملحــوظ فحوالــي 3.6% فقــط مــن اإلثيوبييــن يتابعــون الصحــف 

ــة. اليومي

نسبة اإلثيوبيين الذين يستخدمون مصادر المعلومات التالية 
بشكل يومي للتعرف على ما يجري في بلدهم والعالم

الموبايــل هو الوســيلة األساســية لإلثيوبييــن للتعرف 
علــى مــا يجــري فــي بلدهــم والعالم

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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توجهات المجتمع نحو األوضاع السياسية واألمنية

مصادر المعلومات للتعرف على ما يجري في إثيوبيا والعالم حسب األجيال المختلفة

نسبة اإلثيوبيين الذين يستخدمون مصادر المعلومات التالية بشكل يومي للتعرف على ما يجري في إثيوبيا والعالم 

تشـير النتائـج إلـى أن جيـل الشـباب )18 - 29 سـنة( هـو أكثـر اسـتخدامًا لمصـادر 
المعلومـات المختلفة مقارنة بكبار السـن )50 سـنة فأكثـر(، ويمكن مالحظة أن 
الشـباب يعتمـد بشـكل رئيسـي علـى الموبايـل فـي الحصـول علـى المعلومات، 
حيـث يأتـي في المرتبـة األولى، بينما يأتـي الراديو في المرتبة األولى بالنسـبة 

لكبـار السـن. ويأتـي التليفزيـون فـي المرتبـة الثانيـة بالنسـبة لـكل مـن الشـباب 
وكبـار السـن. ويمثـل الحديـث مـع األصدقـاء أهميـة واضحـة فـي تلقـي األخبـار 
لـكل مـن الشـباب وكبار السـن. وفيما يتعلق بالسوشـيال ميديـا واإلنترنت، يرتفع 

اسـتخدامهم بيـن الشـباب مقارنة بكبار السـن.

تفاوتات جيلية في مصادر المعلومات للتعرف على ما يجري في إثيوبيا والعالم

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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توجهات المجتمع تجاه األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية

هنــاك شــعور متوســط باألمــان لــدى اإلثيوبييــن في منطقة ســكنهم، 
فحوالــي 23% يشــعورن باألمــان جــدًا، ومــا يقــرب مــن 46% يشــعرون 
ــعرون  ــر 21% ال يش ــب اآلخ ــى الجان ــا عل ــا، بينم ــد م ــى ح ــان إل باألم

باألمــان كثيــرًا، و10% ال يشــعرون باألمــان علــى اإلطــالق.
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن أكثــر مــن ربــع اإلثيوبييــن وأحيانًا تصــل للثلث 
ــواء  ــكنهم س ــة س ــي منطق ــدث ف ــور تح ــض األم ــاك بع ــرون أن هن ي
ــف والشــجار فــي الشــارع،  ــل العن ــًا، مث ــة أو أحيان بشــكل متكــرر للغاي

وشــرب الكحــول، والســطو، والســلوك العنصــري.
كذلــك مــا يقــرب مــن خمــس اإلثيوبييــن يــرون أنــه يتــم بيــع المخــدرات 
فــي الشــارع بشــكل متكــرر للغايــة أو أحيانــًا، ومــا يقــرب مــن %15.6 
أشــاروا إلــى حــدوث التحــرش الجنســي بشــكل متكــرر للغايــة أو أحيانــًا.
وبالنظــر إلــى بعــض مظاهــر األمــن، فقــد قــام 75.6% مــن اإلثيوبييــن 
ــى  ــة )عل ــباب أمني ــل ألس ــن اللي ــر م ــت متأخ ــي وق ــروج ف ــدم الخ بع
األقــل مــرة واحــدة فــي العــام الســابق علــى المســح(، كذلــك %68 
ــة )علــى  ــر مــن المــال ألســباب أمني ــوا الكثي ــم يحمل ــن ل مــن اإلثيوبيي
األقــل مــرة واحــدة فــي العــام الســابق علــى المســح(، ومــا يقــرب مــن 
12% قــام بحمــل ســالح )ســكين أو ســالح نــاري( للدفــاع عــن نفســه.

إلى أي مدى تشعر باألمان في منطقة سكنك هذه األيام؟

نسبة اإلثيوبيين الذين يرون أن بعض األمور التالية تحدث
 في منطقة سكنهم سواء بشكل متكرر للغاية أو أحيانًا

نسبة اإلثيوبيين الذين قاموا باألمور التالية
 )خالل العام الماضي في منطقة سكنهم( ألسباب أمنية

شعور متوسط باألمن لدى اإلثيوبيين

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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توجهات المجتمع نحو األوضاع االقتصادية واالجتماعية
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توجهات المجتمع نحو األوضاع االقتصادية واالجتماعية

متوسط قيمة اتجاهات اإلثيوبيين نحو الرضا عن حياتهم
 بصفة عامة، والرضا عن الوضع االقتصادي لألسرة

نسبة اإلثيوبيين الذين سبق لهم أن تعرضوا للمواقف التالية

تشـــير النتائـــج إلى انخفـــاض درجة الرضا لـــدى اإلثيوبيين عـــن حياتهم 
بصفـــة عامة وكذلـــك عن أوضاعهـــم االقتصاديـــة، حيث تبلـــغ قيمة 
مؤشـــر الرضـــا عن الحيـــاة بينهـــم 5.8 نقطة مـــن إجمالـــي 10 نقاط 
)حيـــث 1 تعبر عـــن غير راض على اإلطـــالق و10 تعبر عـــن راض تمامًا(. 
وتبلـــغ قيمة مؤشـــر الرضا عن الوضـــع االقتصادي لألســـرة 5.2 نقطة 
مـــن إجمالي 10 نقاط )حيـــث 1 تعبر عن غيـــر راض على اإلطالق و10 

تعبر عـــن راض تمامًا(.

تعـــرض أكثر مـــن نصـــف اإلثيوبيين لعـــدم توفـــر نقود معهـــم )مرة 
واحدة على األقل خالل الســـنة الســـابقة للمســـح(، كذلك 37.8% من 
اإلثيوبييـــن لم يكـــن لديهم ما يكفـــي من الطعام )مـــرة واحدة على 
األقـــل خالل الســـنة الســـابقة للمســـح(، باإلضافة إلـــى أن 36% من 
اإلثيوبييـــن لم يتوفـــر لهم الـــدواء أو العالج عند الحاجـــة )مرة واحدة 

على األقل خالل الســـنة الســـابقة للمســـح(.

انخفاض الرضا بين اإلثيوبيين عن حياتهم بصفة 
عامة وعن أوضاعهم االقتصادية

عدم توفر النقود والطعام والعالج في بعض 
األحيان لإلثيوبيين

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة

 )مرة واحدة على األقل خالل الـ 12 شهرا السابقة للمسح(

 حيث 1 )أسوأ قيمة( و10 )أفضل قيمة(
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إلى أي مدى يقلقك فقدان العمل أو عدم إيجاد عمل؟

يعانـي اإلثيوبيـون أزمـات اقتصاديـة متعـددة، وُيعـد العمـل أحـد أبـرز المصاعـب 
التي يواجهها اإلثيوبيون، فحوالي 71% أشـاروا إلى قلقهم الشـديد من فقدان 

العمـل أو عـدم القـدرة على إيجـاد عمل، وحوالي 15% أشـاروا إلى قلقهم كثيرًا 
مـن ذلـك، وبذلك يتشـارك أكثـر من 86% مـن اإلثيوبيين هـذه المخاوف.

مخاوف واسعة لدى اإلثيوبيين من فقدان العمل أو عدم إيجاد عمل
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اتجاهات اإلثيوبيين نحو الدين واألسرة والعمل وفقًا ألهميتها في حياتهم

ــخة،  ــد الراس ــخ والتقالي ــات ذات التاري ــن المجتمع ــي م ــع اإلثيوب ــد المجتم ُيع
ويشــكل الديــن أهميــة كبيــرة فــي حيــاة مــا يقــرب مــن 92.8%، كمــا يشــكل 
أهميــة متوســطة لــدى 6.9% مــن اإلثيوبييــن، وبذلــك هنــاك نســبة محــدودة 

للغايــة ال تتجــاوز 0.3% تــرى أن الديــن غيــر مهــم فــي حياتهــا.
كذلــك تمثــل األســرة أهميــة كبيــرة لــدى غالبيــة اإلثيوبييــن )94.9%(، كمــا 

تشــكل أهميــة متوســطة لــدى 5%، بينمــا أقــل مــن 0.1% هــم مــن يــرون أن 
األســرة ال تشــكل أهميــة فــي حياتهــم.

ــه  ــرون أن ــن ي ــن اإلثيوبيي ــد أن 90.7% م ــوف نج ــل، س ــى العم ــا إل وإذا نظرن
مهــم للغايــة فــي حياتهــم، وكذلــك 9% يــرون أن لــه أهميــة متوســطة، بينمــا 

أقــل مــن 0.3% يــرون أنــه غيــر مهــم.

الدين واألسرة والعمل تمثل أهمية كبيرة في حياة اإلثيوبيين
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نسبة اإلثيوبيين الذين يؤمنون بما يليمتوسط قيمة اتجاهات اإلثيوبيين نحو أهمية اهلل في حياتهم 

ـــن  ـــاس م ـــى مقي ـــم عل ـــي حياته ـــة اهلل ف ـــول أهمي ـــن ح ـــؤال اإلثيوبيي ـــم س ت
ــة(،  ــم للغايـ ــالق( و10 )مهـ ــى اإلطـ ــًا علـ ــث 1 )ليـــس مهمـ ــات حيـ 10 درجـ
وقـــد بلـــغ متوســـط مؤشـــر األهميـــة 9.8 نقطـــة مـــن إجمالـــي 10 نقـــاط، 
ـــكل  ـــن وأن اهلل يش ـــدى اإلثيوبيي ـــاهلل ل ـــع ب ـــان الواس ـــى اإليم ـــير إل ـــو يش وه

أهميـــة كبيـــرة للغايـــة فـــي حياتهـــم.
باإلضافـــة إلـــى مـــا ســـبق تشـــير النتائـــج إلـــى اإليمـــان الواســـع لـــدى 
ـــبة  ـــت نس ـــث بلغ ـــوت، حي ـــد الم ـــاة بع ـــار والحي ـــة والن ـــاهلل والجن ـــن ب اإلثيوبيي

اإلثيوبييـــن المؤمنيـــن بذلـــك نحـــو 99.9%، و97.7%، و88.8%، و%83.4 
علـــى التوالـــي.

وفيمـــا يتعلـــق بالممارســـات الدينيـــة، فـــإن مـــا يقـــرب مـــن 85% مـــن 
اإلثيوبييـــن يصلـــون مـــرة واحـــدة يوميـــًا علـــى األقـــل، كذلـــك 88.6% مـــن 
اإلثيوبييـــن يذهبـــون إلـــى األماكـــن الدينيـــة مـــرة واحـــدة أســـبوعيًا علـــى 
ـــن %93  ـــرب م ـــا يق ـــر م ـــة، يعتب ـــات الديني ـــن الممارس ـــر ع ـــض النظ ـــل. وبغ األق

ــن. ــخاصًا متدينيـ ــهم أشـ ــن أنفسـ ــن اإلثيوبييـ مـ

انتشار الممارسات الدينية بين اإلثيوبيين
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إلى أي مدى تعتبر نفسك شخصًا متدينًا أو غير متدين 
بغض النظر عن الذهاب ألماكن العبادة؟
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نسبة اإلثيوبيين الذين ال يرغبون في أن تكون الفئات التالية جيرانًا لهم

أحـد األسـئلة المهمـة التـي تعكـس اتجاهـات المجتمع بشـكل غير مباشـر هو 
السـؤال عـن بعـض الفئـات االجتماعيـة التـي ال يرغـب األفـراد فـي أن يكونوا 
جيرانـًا لهـم، وقـد أظهـرت النتائـج أن غالبيـة اإلثيوبييـن ال يرغبـون أن يكـون 
يليهـم مدمنـو الكحـول بنسـبة   ،%92 مدمنـو المخـدرات جيرانـًا لهـم بنسـبة 
77.3%، ثم المثليون جنسـيًا بنسـبة 69.7%، ثم المصابون بمرض اإليدز بنسـبة 

31.7%، يليهم غير المتزوجين الذين يعيشـون معًا )المسـاكنة( بنسـبة %23.2 
)ويبـدو أن هـذه الظاهـرة تلقـى قبواًل بيـن اإلثيوبيين ألن نسـبة الرفض تقريبًا 

منخفضة(.
بينمـا علـى الجانـب اآلخر، يتمتـع غالبية اإلثيوبيين بالتسـامح تجاه اآلخر، سـواء 

كان مختلفـًا دينيـًا، أو عرقيـًا، أو مـن دولـة أخرى، أو يتحـدث لغة أخرى.

ترسخ بعض القيم المجتمعية المحافظة لدى اإلثيوبيين
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أصبحــت المؤشــرات المركبــة تســتخدم علــى نطــاق واســع للغايــة، فــي المجــاالت السياســية 
ــر مــن  ــًا رصــد أكث ــم حالي ــث يمكــن أن يت ــة كافــة، حي ــة والصحي ــة واالجتماعي ــة واالقتصادي واألمني
100 مؤشــر دولــي فــي هــذا الصــدد، فقــد اهتــم الكثيــر مــن المنظمــات والمراكــز البحثيــة الدوليــة 

ــة.  ــد مــن المؤشــرات المركب ــاج العدي بإنت

تتنــوع المؤشــرات المركبــة فــي مجــال األمــن واالســتقرار، حيــث ُيصــدر معهــد االقتصــاد والســالم 
ــي مؤشــر  ــك الدول كاًل مــن مؤشــر الســالم العالمــي ومؤشــر اإلرهــاب العالمــي، كمــا ُيصــدر البن
ــر  ــل باروميت ــرى مث ــرات األخ ــن المؤش ــد م ــى العدي ــة إل ــذا باإلضاف ــف، ه ــاب العن ــتقرار وغي االس
ــلحة  ــات المس ــح الصراع ــة، ومس ــات الدولي ــوث النزاع ــرغ لبح ــد هايدلب ــن معه ــادر ع ــات الص الصراع
الصــادر عــن المعهــد الدولــي للدراســات االســتراتيجية، ومؤشــر عــدم االســتقرار السياســي الصــادر 

ــدوق الســالم. ــادر عــن صن ــدول الهشــة الص عــن االيكونوميســت، ومؤشــر ال

وتمثــل صناعــة المؤشــرات المركبــة أولويــة كبيــرة لــدى المؤسســات األمنيــة وأجهزة االســتخبارات، 
ــتقرار  ــر عــدم االس ــداد مؤش ــابق بإع ــت س ــي وق ــة ف ــتخبارات األمريكي ــة االس ــت وكال ــد اهتم فق
 Political Instability “ ــر فريــق العمــل المعنــي بعــدم االســتقرار السياســي السياســي، وذلــك عب

.”Task Force

يغلــب علــى معظــم المؤشــرات الدوليــة المركبــة أنهــا تعتمــد فــي تقييمهــا لدرجــة اســتقرار الــدول 
ــدول،  ــك ال ــن تل ــادرة ع ــمية الص ــات الرس ــاءات والبيان ــراء أو اإلحص ــات الخب ــى تقييم ــة عل المختلف
ولكــن عــددًا قليــاًل مــن المؤشــرات الدوليــة يأخــذ فــي اعتبــاره اتجاهــات الــرأي العــام وآراء المجتمع 

نحــو درجــة االســتقرار.

ونظــرًا لذلــك، فســوف يســعى هــذا الجــزء مــن التقريــر إلــى بنــاء مؤشــر مــدركات المجتمــع اإلثيوبــي 
ــم  ــح القي ــر مس ــل عب ــكل كام ــن بش ــات وآراء المواطني ــى اتجاه ــد عل ــو يعتم ــتقرار، وه ــول االس ح
العالمــي الــذي تــم تنفيــذه فــي إثيوبيــا فــي عــام 2020، وبالتأكيــد هنــاك الكثيــر مــن المشــاكل 
التــي تواجــه مقاييــس اإلدراك الذاتــي التــي يتــم الحصــول عليهــا عبــر المســوح واســتطالعات الرأي، 

ولكنهــا تظــل لهــا أهميتهــا ودورهــا المهــم فــي التعــرف علــى اتجاهــات المجتمعــات. 
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ُيعــد المؤشــر المركــب مقياســًا كميــًا مجمعــًا يضــم مجموعــة مــن المؤشــرات الفرعيــة التــى تعكــس جوانــب الظاهــرة محــل االهتمــام، بحيــث يتــم دمــج هــذه 
المؤشــرات الفرعيــة باالســتناد إلــى نمــوذج معيــن. وقــد ســعت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بالتعــاون مــع المفوضيــة األوروبيــة إلــى وضــع دليــل 
Normal- )شــامل لمنهجيــة بنــاء المؤشــرات المركبــة. ويمــر بنــاء المؤشــرات المركبــة بالعديــد مــن المراحــل، وتشــمل اختيــار المؤشــرات الفرعيــة، وتوحيــد القيــاس 

.)Aggregation( والتجميــع ،)Weighting( وإعطــاء األوزان ،)ization

1- اختيــار المؤشــرات الفرعيــة المكونــة لمؤشــر مــدركات االســتقرار: يرتبــط اختيــار المؤشــرات الفرعيــة بالعديــد مــن االعتبــارات أهمهــا مــدى توافــر البيانــات، 
ووفقــًا لذلــك يتكــون مؤشــر مــدركات المجتمــع اإلثيوبــي حــول االســتقرار مــن 8 مؤشــرات فرعيــة تضــم 50 متغيــرًا تــم ســؤال المبحوثيــن عنهــم، نعرضهــم فــي 

الشــكل التالــي.

ــون  ــتخدم، وأن تك ــاس المس ــد المقي ــب توحي ــا يتطل ــة، مم ــاس مختلف ــدات قي ــا وح ــرات له ــون المتغي ــا تك ــًا م ــاس )Noramalization(: غالب ــد القي 2- توحي
جميعهــا فــي االتجــاه نفســه، وهنــاك الكثيــر مــن الطــرق اإلحصائيــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي هــذا الصــدد، وقــد تــم االعتمــاد علــى أســلوب إعــادة القيــاس 
)Re-scaling(، بحيــث يتــم تحويــل قيــم جميــع المتغيــرات والمؤشــرات الفرعيــة لتكــون بيــن صفــر و100 نقطــة، حيــث تعبــر القيمــة صفــر عــن أســوأ قيمــة )األقــل 

اســتقرارًا( وتعبــر القيمــة 100 عــن أفضــل قيمــة )األعلــى اســتقرارًا(. 

ــر مــن الجــدل حــول  ــر الكثي ــاء المؤشــرات المركبــة، والتــي تثي ــر المواضيــع الشــائكة فــي بن ــر موضــوع األوزان مــن أكث 3- إعطــاء األوزان )Weighting(: يعتب
األســباب وراء إعطــاء بعــض المتغيــرات والمؤشــرات الفرعيــة أوزانــًا أكبــر مــن متغيــرات ومؤشــرات فرعيــة أخــرى، حيــث ُتؤثــر األوزان تأثيــرًا عميقــًا علــى نتائــج 
ــة  ــرات وللمؤشــرات الفرعي ــى هــذا األســلوب بالنســبة للمتغي ــر عل ــى أســلوب األوزان المتســاوية، ويعتمــد التقري ــرًا إل ــم اللجــوء كثي ــذا يت المؤشــر المركــب، ل
الداخلــة فــي تكويــن المؤشــر المركــب، وجديــر بالذكــر أن هــذا األســلوب هــو األكثــر انتشــارًا فــي بنــاء المؤشــرات المركبــة إذا لــم تتوفــر أدلــة ومبــررات كافيــة 

إلعطــاء األوزان. 

4- التجميــع )Aggregation(: مازالــت أســاليب التجميــع موضــع خــالف بيــن الباحثيــن، وقــد اعتمــد التقريــر علــى أســلوب التجميــع الخطــي، حيــث يعتبــر األكثــر 
اســتخدمًا واألســهل فــي تفســير النتائــج، وتتبنــاه معظــم المؤشــرات الدوليــة. تــم بنــاء مؤشــر مــدركات المجتمــع اإلثيوبــي حــول االســتقرار مــن خــالل الوســط 
الحســابي البســيط للثمانيــة مؤشــرات )أبعــاد( الفرعيــة الداخلــة فــي تكوينــه. وبذلــك تتــراوح قيمــة المؤشــر النهائــي بيــن صفــر و100 نقطــة، حيــث تعبــر القيمــة 

صفــر عــن األقــل اســتقرارًا وتعبــر القيمــة 100 عــن األكثــر اســتقرارًا.

المنهجية المستخدمة
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6- الرضا عن النظام السياسي3- المخاوف من الحرب واإلرهاب1- الثقة في المؤسسات

2- انتشار الفساد

4- نزاهة االنتخابات

5- الديمقراطية

7- األمان الشخصي

8- الوضع االقتصادي للفرد واألسرة

أبعاد مؤشر مدركات المجتمع اإلثيوبي حول االستقرار
يتكون مؤشر مدركات المجتمع اإلثيوبي حول االستقرار من 8 مؤشرات فرعية تضم 50 متغيرًا تم سؤال المبحوثين عنهم:

• المؤسسات الدينية
• القوات المسلحة

• الصحافة
• التليفزيون

• اتحادات العمال
• الشرطة
• القضاء

• الحكومة
• األحزاب السياسية

• البرلمان
• موظفو القطاع العام

• الجامعات
• الشركات الكبرى

• المخاوف من الحرب الخارجية
• المخاوف من الحرب األهلية

•  المخاوف من الهجمات اإلرهابية

• مدى الرضا عن النظام السياسي

• درجة انتشار الفساد في الدولة ككل.
• مدى انتشار انتشار الفساد بين:

- سلطات الدولة
- السلطات المحلية

- مقدمي الخدمات المدنية
- رجال األعمال 

- الصحفيين واإلعالميين
• مـــدى اضطـــرار المواطنيـــن لدفـــع رشـــاوى 

للحصـــول علـــى الخدمـــات.

• مدى عد األصوات بنزاهة
• درجــة منــع مرشــحي المعارضــة مــن ترشــيح 

نفســهم أ
• مدى انحياز أخبار التلفاز للحزب الحاكم

• مدى رشوة الناخبين
• درجة تغطية الصحفيين االنتخابات بنزاهة

• مدى عدالة المسؤولين عن االنتخابات
• مدى شراء الناس األغنياء االنتخابات 

لصالحهم
• درجــة تهديــد الناخبيــن بالعنــف عنــد صناديــق 

االقتــراع
• مــدى إعطــاء الناخــب خيــارات حقيقيــة بيــن 

المختلفيــن والمرشــحين  المختلفــة  األحــزاب 
• مدى إعطاء النساء فرصًا متساوية للترشح

• مدى ديمقراطية الحكم
• درجة احترام حقوق االنسان الفردية

• مدى الشعور باألمان في منطقة السكن
ــة فـــي  ــور التاليـ ــن األمـ ــدوث كل مـ ــدى حـ • مـ

ــكن:  ــة السـ منطقـ
- السطو

- شرب الكحول في الشارع
- تدخل الشرطة أو الجيش في الحياة الخاصة للناس

- السلوك العنصري
- بيع المخدرات في الشارع

- العنف والشجار في الشارع
- التحرش الجنسي

• مخـــاوف عـــدم الخـــروج فـــي وقـــت متأخـــر مـــن 
ـــة ـــل ألســـباب أمني اللي

المـــال  مـــن  الكثيـــر  حمـــل  عـــدم  مخـــاوف   •
أمنيـــة ألســـباب 

• درجة الرضا عن الوضع االقتصادي لألسرة
• مدى توفر ما يكفي من الطعام

• مدى توفر دخل نقدي
ــدم  ــل أو ع ــدان العم ــن فق ــاوف م ــة المخ • درج

ــاد عمــل إيج
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قيمة مؤشر مدركات المجتمع اإلثيوبي حول االستقرار 

 46 اإلثيوبـي حـول االسـتقرار حوالـي  المجتمـع  بلغـت قيمـة مؤشـر مـدركات 
نقطـة مـن إجمالـي 100 نقطـة )حيث تعبـر القيمة صفر عن األقل اسـتقرارًا وتعبر 
القيمـة 100 عـن األكثر اسـتقرارًا(، وهي منخفضة جدًا، وتشـير إلـى أن اإلثيوبيين 
غيـر راضيـن عـن األوضـاع فـي إثيوبيـا، وأن هنـاك انخفاضـًا فـي درجـة االسـتقرار 

فـي إثيوبيًا.
وتشـير النتائـج إلـى انخفـاض قيمـة جميـع المؤشـرات الفرعيـة الثمانيـة، ولكـن 
ُيالحـظ أن مؤشـر المخـاوف مـن الحـرب الخارجيـة والحـرب األهليـة واإلرهاب هو 
األسـوأ، حيـث تبلـغ قيمتـه 10 نقـاط مـن إجمالـي 100 نقطـة، يليـه مؤشـر الرضا 
عـن النظـام السياسـي بدرجـة 41 نقطة، وهو يشـير إلى تراجع رضـا اإلثيوبيين عن 

السياسـي. النظام 
وفيمـا يتعلـق بالفسـاد، فقد بلغت قيمة المؤشـر 48 نقطة، حيـث أظهرت النتائج 

التي تم عرضها سـابقًا انتشـار الفسـاد فـي معظم مكونات الدولـة اإلثيوبية.
وبالنسـبة للرضـا عـن الديمقراطيـة فـي إثيوبيـا، فقـد بلغـت قيمـة المؤشـر 50 
نقطـة مـن إجمالـي 100 نقطـة، وهـي تعبـر عـن تحفـظ معظـم اإلثيوبييـن على 
ديمقراطيـة الحكـم فـي إثيوبيـا. وتبلـغ كذلـك قيمة مؤشـر نزاهـة االنتخابات 51 

. نقطة
وإذا نظرنـا إلـى مؤشـر األوضـاع االقتصادية، فهناك مخاوف واسـعة لـدى الكثير 
مـن اإلثيوبييـن تجـاه تلـك األوضـاع، حيـث بلغـت قيمتـه 54 نقطـة مـن إجمالـي 
100 نقطـة. عـالوة علـى مـا سـبق تنخفـض ثقـة اإلثيوبييـن فـي العديـد مـن 
المؤسسـات، وهـو مـا انعكـس علـى قيمـة مؤشـر الثقـة فـي المؤسسـات حيث 
بلغـت 56 نقطـة. وفيمـا يتعلـق بمؤشـر األمـان الشـخصي، فعلـى الرغـم مـن أنه 

األفضـل مقارنـة بباقـي المؤشـرات، فإنـه كذلـك منخفـض القيمـة )62 نقطـة(.

نتائج مؤشر مدركات المجتمع اإلثيوبي حول االستقرار

)حيث تعبر القيمة صفر عن األقل استقرارًا وتعبر القيمة 100 عن األكثر استقرارًا(

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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قيمة المؤشرات الفرعية لمدركات المجتمع اإلثيوبي حول االستقرار 

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة

)حيث تعبر القيمة صفر عن األقل استقرارًا وتعبر القيمة 100 عن األكثر استقرارًا(
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تؤثــر التفاوتــات المجتمعيــة، ســواء اإلثنيــة أو التعليميــة أو االقتصاديــة أو الدينيــة أو النوعيــة 
أو العمريــة فــي كثيــر مــن األحيــان علــى اتجاهــات األفــراد نحــو القضايــا المختلفــة، ونتنــاول 

فيمــا يلــي تأثيــر هــذه الخصائــص علــى مؤشــر مــدركات االســتقرار فــي إثيوبيــا.
بالنســبة للتفاوتــات اإلثنيــة، فــإن األمهــرة والتيجــراي كانــت لهــم أقــل قيمــة لمؤشــر مــدركات 
االســتقرار، حيــث بلغــت 40.5 و 42.3 نقطــة علــى التوالــي، ومــن ثــم فهــم األقــل رضــا عــن 
األوضــاع فــي إثيوبيــا، بينمــا كان لألورومــو والســيداما أعلــى قيــم لمؤشــر مدركات االســتقرار 

)52 و 52.9 نقطــة علــى التوالــي(، وإن كانــت تظــل منخفضــة نســبيًا أيضــًا.
ــة(،  ــر )42.4 نقط ــة للمؤش ــل قيم ــم أق ــس له ــة، كان األرثوذوك ــات الديني ــبة للتفاوت وبالنس
ــن المســلمين )50.5 نقطــة(. ــت قيمــة المؤشــر بي يليهــم البروتســتانت )48.6 نقطــة(، وكان
وتشــير النتائــج إلــى عــدم وجــود اختالفــات ملحوظــة فــي قيمــة مؤشــر مــدركات المجتمــع 
اإلثيوبــي حــول االســتقرار حســب النــوع، كذلــك ال يوجــد نمــط واضــح للعمــر، وفيمــا يتعلــق 
بالتفاوتــات بيــن الطبقــات االقتصاديــة فــإن االختالفــات محــدودة بينهــم فــي قيمــة المؤشــر، 
بينمــا علــى الجانــب اآلخــر ُيالحــظ أنــه مــع ارتفــاع المســتوى التعليمــي تنخفــض قيمــة 

ــا. المؤشــر، فاألفــراد ذوو التعليــم المرتفــع أقــل رضــا عــن األوضــاع فــي إثيوبي
وفيمــا يتعلــق بالتفاوتــات الجغرافيــة، كان األفــراد فــي الحضــر أقــل رضــا عــن األوضــاع فــي 
ــة بالريــف  ــث بلغــت قيمــة مؤشــر مــدركات االســتقرار بينهــم )42 نقطــة(، مقارن ــا، حي إثيوبي

ــة(. )47.7 نقط
ــي  ــى مســتوى المؤشــر اإلجمال ــات عل ــة التفاوت ــى الرغــم مــن أهمي ــه عل ــر بالذكــر أن وجدي
ــي  ــات المجتمــع اإلثيوب ــن فئ ــات بي ــك دراســة التفاوت ــه تجــب كذل لمــدركات االســتقرار، فإن
ــاج  ــج بشــكل يحت ــذل النتائ ــًا مــا يخت ــي أحيان ــة، ألن المؤشــر اإلجمال ــًا للمؤشــرات الفرعي وفق
إلــى مزيــد مــن التفســير، كمــا أن هنــاك بعــض المؤشــرات الفرعيــة التــي تعــوض النقــص فــي 
مؤشــرات أخــرى. لذلــك فإننــا ســندرس فــي الجــزء التالــي التفاوتــات اإلثنيــة فــي المؤشــرات 
الثمانيــة الفرعيــة، نظــرًا ألنهــا كانــت األقــل تجانســًا، فهنــاك تفاوتــات ملحوظــة فــي اتجاهــات 

اإلثنيــات المختلفــة. 

نتائج مؤشر مدركات المجتمع اإلثيوبي حول االستقرار حسب 
الخصائص المختلفة

قيمة مؤشر مدركات المجتمع اإلثيوبي حول االستقرار 

حسب اإلثنيات

حسب الدين
)حيث تعبر القيمة صفر عن األقل استقرارًا وتعبر القيمة 100 عن األكثر استقرارًا(

)حيث تعبر القيمة صفر عن األقل استقرارًا وتعبر القيمة 100 عن األكثر استقرارًا(

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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حسب الوضع االقتصادي

حسب التعليم

حسب المنطقة الجغرافية

)حيث تعبر القيمة صفر عن األقل استقرارًا وتعبر القيمة 100 عن األكثر استقرارًا(

)حيث تعبر القيمة صفر عن األقل استقرارًا وتعبر القيمة 100 عن األكثر استقرارًا(

)حيث تعبر القيمة صفر عن األقل استقرارًا وتعبر القيمة 100 عن األكثر استقرارًا(

قيمة مؤشر مدركات المجتمع اإلثيوبي حول االستقرار

حسب النوع

حسب الفئات العمرية
)حيث تعبر القيمة صفر عن األقل استقرارًا وتعبر القيمة 100 عن األكثر استقرارًا(

)حيث تعبر القيمة صفر عن األقل استقرارًا وتعبر القيمة 100 عن األكثر استقرارًا(

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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قيمة مؤشر األوضاع االقتصادية حسب اإلثنيات

لعــل مــن الملفــت للنظــر، أنــه علــى الرغــم مــن أن التيجــراي كانــوا مــن أكثــر 
اإلثنيــات فــي عــدم رضــا عــن الكثيــر مــن األوضــاع فــي إثيوبيــا، فإنهــم كانــوا 
األكثــر رضــا عــن أوضاعهــم االقتصاديــة مقارنــة بباقــي اإلثنيــات، حيــث بلغــت 

ــة بينهــم 66 نقطــة، بينمــا كان األورومــو  قيمــة مؤشــر األوضــاع االقتصادي
هــم األقــل رضــا عــن أوضاعهــم االقتصاديــة، حيــث بلغــت قيمــة المؤشــر 

بينهــم 47.2 نقطــة.

التفاوتات اإلثنية في مؤشر األوضاع االقتصادية

)حيث صفر “أسوأ قيمة” و 100 “أفضل قيمة”(

التفاوتات اإلثنية في قيمة المؤشرات الفرعية الثمانية

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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مؤشر مدركات المجتمع اإلثيوبي حول االستقرار

قيمة مؤشر الثقة في المؤسسات حسب اإلثنيات

حيـث  اإلثيوبيـة،  المؤسسـات  فـي  ثقـة  األكثـر  والسـيداما  األورومـو  ُيعـد 
بلغـت قيمـة مؤشـر الثقـة فـي المؤسسـات بينهـم 63.6 و64.9 نقطـة علـى 

التوالـي. بينمـا علـى الجانـب اآلخـر كان األمهـرة األقـل ثقة في المؤسسـات 
حيـث بلغـت قيمـة المؤشـر بينهـم 48.5 نقطـة، يليهـم التيجـراي بــ 53 نقطة.

التفاوتات اإلثنية في مؤشر الثقة في المؤسسات

)حيث صفر “أسوأ قيمة” و 100 “أفضل قيمة”(

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة



43 مؤشرات المستقبل

مؤشر مدركات المجتمع اإلثيوبي حول االستقرار

قيمة مؤشر الفساد حسب اإلثنيات

ُيعــد األمهــرة هــم األكثــر شــعورًا بانتشــار الفســاد فــي إثيوبيــا، حيــث بلغــت 
قيمــة مؤشــر الفســاد بينهــم 41.8 نقطــة، يليهــم الواليتــا بـــ 44.6 نقطــة، ثــم 
ــب اآلخــر، كان األورومــو األقــل  ــى الجان التيجــراي بـــ 48.2 نقطــة. بينمــا عل

ــث بلغــت  ــات، حي ــة بباقــي اإلثني ــا مقارن شــعورًا بانتشــار الفســاد فــي إثيوبي
قيمــة المؤشــر 55.2 نقطــة مــن إجمالــي 100 نقطــة، وإن كانــت تظــل قيمــة 

منخفضــة أيضــًا، فجميــع اإلثنيــات تشــعر بانتشــار الفســاد.

التفاوتات اإلثنية في مؤشر الفساد 

)حيث صفر “أسوأ قيمة” و 100 “أفضل قيمة”(

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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مؤشر مدركات المجتمع اإلثيوبي حول االستقرار

قيمة مؤشر األمان الشخصي حسب اإلثنيات

كان مؤشــر الشــعور باألمــان الشــخصي مــن أفضــل المؤشــرات مقارنــة 
بالمؤشــرات الفرعيــة األخــرى، وُيعــد الصومالــي والعفــار مــن األكثــر شــعورًا 
باألمــان الشــخصي، حيــث بلغــت قيمــة المؤشــر بينهــم 81.1 و 79.3 نقطــة 
علــى التوالــي، بينمــا كان األمهــرة والواليتــا األقل رضــا عن األمان الشــخصي، 

حيــث بلغــت قيمــة المؤشــر بينهــم 52.8 و53.2 نقطــة. 
وجديــر بالذكــر أن مؤشــر األمــان الشــخصي يعتمــد باألســاس – كمــا ســبقت 
اإلشــارة – علــى مــدى الشــعور باألمــان فــي منطقــة الســكن، ومــدى حــدوث 
كل مــن األمــور التاليــة فــي منطقــة الســكن، مثــل الســطو، وشــرب الكحــول 
فــي الشــارع، وتدخــل الشــرطة أو الجيــش فــي الحيــاة الخاصــة للنــاس، 

والســلوك العنصــري، وبيــع المخــدرات فــي الشــارع، والعنــف والشــجار فــي 
الشــارع، والتحــرش الجنســي، ومخــاوف عــدم الخــروج فــي وقــت متأخــر مــن 
الليــل ألســباب أمنيــة، ومخــاوف عــدم حمــل الكثيــر مــن المــال ألســباب أمنيــة. 
وبالتالــي فإنــه ال يعكــس مــدى األمــن العــام فــي إثيوبيــا، والــذي قــد يتأثــر 

بالحــرب األهليــة والنزاعــات الداخليــة.
ــالل  ــا خـ ــم تجميعهـ ــح تـ ــذا المسـ ــات هـ ــى أن بيانـ ــارة إلـ ــب اإلشـ ــا تجـ كمـ
ـــم التيغـــراي،  ـــدء الحـــرب فـــي إقلي ـــل ب ـــر ومـــارس 2020، أي قب شـــهري فبراي
ـــرات  ـــض المؤش ـــر وبع ـــذا المؤش ـــج ه ـــراءة نتائ ـــاء ق ـــذر أثن ـــب الح ـــم يج ـــن ث وم

المرتبطـــة بـــه.

التفاوتات اإلثنية في مؤشر األمان الشخصي

)حيث صفر “أسوأ قيمة” و 100 “أفضل قيمة”(

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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مؤشر مدركات المجتمع اإلثيوبي حول االستقرار

قيمة مؤشر المخاوف من الحرب )الخارجية والداخلية( واإلرهاب حسب اإلثنيات

تقريبــًا جميــع اإلثنيــات فــي إثيوبيــا لديهــا مخــاوف واســعة مــن الحــرب ســواء 
الخارجيــة أو األهليــة وكذلــك مخــاوف مــن اإلرهــاب، وإن كانــت تــزداد هــذه 

المخــاوف بيــن العفــار واألورومــو واألمهــرة والتيجــراي، حيــث بلغــت قيمــة 
المؤشــر بينهــم )2.7 و3.7 و5.7 و8.8 نقطــة علــى التوالــي(.

التفاوتات اإلثنية في مؤشر المخاوف من الحرب واإلرهاب

)حيث صفر “أسوأ قيمة” و 100 “أفضل قيمة”(

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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مؤشر مدركات المجتمع اإلثيوبي حول االستقرار

قيمة مؤشر نزاهة االنتخابات حسب اإلثنيات

يأتـي األورومـو فـي المرتبـة األولـى مقارنـة بباقـي اإلثنيـات مـن حيـث قيمة 
مؤشـر نزاهـة االنتخابـات )58 نقطـة مـن إجمالـي 100 نقطة(. وعلـى الجانب 

اآلخـر ُيعـد الصومالـي األقـل ثقـة فـي نزاهـة االنتخابـات، حيـث بلغـت قيمـة 
المؤشـر 44.4 نقطـة، يليـه األمهـرة بــ 45.1 نقطـة مـن إجمالـي 100 نقطـة.

التفاوتات اإلثنية في مؤشر نزاهة االنتخابات

)حيث صفر “أسوأ قيمة” و 100 “أفضل قيمة”(

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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مؤشر مدركات المجتمع اإلثيوبي حول االستقرار

قيمة مؤشر الديموقراطية حسب اإلثنيات

ُيعـد التيجـراي هـم األقـل رضـا عـن الديمقراطية في البـالد، حيث بلغـت قيمة 
األمهـرة  يليهـم  نقطـة،   100 إجمالـي  مـن  نقطـة   26 الديمقراطيـة  مؤشـر 

بحوالـي 42.4 نقطـة. بينمـا علـى الجانب اآلخـر كان األورومو هـم األكثر رضا 
عـن الديمقراطيـة فـي إثيوبيـا حيـث بلغـت قيمـة المؤشـر بينهـم 64.9 نقطة.

التفاوتات اإلثنية في مؤشر الديمقراطية

)حيث صفر “أسوأ قيمة” و 100 “أفضل قيمة”(

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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مؤشر مدركات المجتمع اإلثيوبي حول االستقرار

قيمة مؤشر الرضا عن النظام السياسي حسب اإلثنيات

النظــام  الرضــا عــن  بيــن اإلثنيــات كبيــرة فــي مؤشــر  التفاوتــات  كانــت 
ــث  ــي، حي ــام السياس ــن النظ ــا ع ــل رض ــم األق ــراي ه ــد التيج ــي، وُيع السياس
بلغــت قيمــة المؤشــر 17 نقطــة مــن إجمالــي 100 نقطــة، يليهــم األمهــرة 

بحوالــي 33.8 نقطــة، ثــم الواليتــا بحوالــي 35.9 نقطــة. بينمــا علــى الجانــب 
ــا  ــي إثيوبي ــي ف ــام السياس ــن النظ ــا ع ــر رض ــم األكث ــو ه ــر كان األوروم اآلخ

ــة. ــم 56.2 نقط ــر بينه ــة المؤش ــت قيم ــث بلغ حي

التفاوتات اإلثنية في مؤشر الرضا عن النظام السياسي

)حيث صفر “أسوأ قيمة” و 100 “أفضل قيمة”(

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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