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العســكري  التدخــل  قبــل  أوكرانيــا  فــي  األوضــاع  تكــن  لــم 
الروســي فــي أفضــل أحوالهــا، ولــم تكــن الحــرب خيــارًا يســعى 
ــى تحســين  ــه عل ــت أولويات ــذي انصب ــي ال ــه الشــعب األوكران ل
األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة، ومحاربــة الفســاد الــذي 
تفاقــم بالدولــة، واســتبعاد احتمــاالت النــزاع العســكري مــع 
روســيا الــذي ظــل تخوفــًا أساســيًا لــدى غالبيــة األوكرانييــن، كما 
ــة.  ــل الحــرب الجاري ــة قب ــرأي المتتالي ــر فــي اســتطالعات ال ظه
فــي هــذا اإلطــار، يســتهدف التقريــر الحالــي التعــرف علــى 
مالمــح المجتمــع األوكرانــي واتجاهــات ســكانه البالــغ عددهــم 
والحــرب،  واالقتصــاد  السياســة  قضايــا  إزاء  فــرد،  مليــون   44
ــل  ــل التدخ ــرة قب ــرأي األخي ــتطالعات ال ــج اس ــًا لنتائ ــك وفق وذل

العســكري الروســي. 
يعتمــد التقريــر بشــكل رئيســي علــى تحليــل بيانــات مســح القيــم 
العالميــة الــذي يتــم تنفيــذه فــي العديــد مــن دول العالــم، وكان 
ــا  ــاص بأوكراني ــح الخ ــري المس ــث ُأج ــا، حي ــا أوكراني ــن ضمنه م
فــي شــهري يوليــو وأغســطس مــن عــام 2020، وذلــك عبــر 
عينــة مماثلــة مــن المواطنيــن األوكرانييــن بلغــت 1289 مواطنــًا 
باســتخدام أســلوب المقابــالت الشــخصية. وقــد تمــت عمليــة 

 .SPSS ــر برنامــج ــي عب ــل اإلحصائ التحلي

مقدمة
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أواًل: تراجع الرضا عن الحكومة األوكرانية

مدى أهمية أن تعيش في بلد 
محكوم ديمقراطيًا

مدى ديمقراطية 
الحكم في أوكرانيا

مدى الرضا عن النظام السياسي 
المعمول به في أوكرانيا
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متوسط قيمة اتجاهات األوكرانيين نحو مدى ديمقراطية الحكم استياء من النظام السياسي “غير الديمقراطي”:
ومدى الرضا عن النظام السياسي في أوكرانيا

لــم تكــن األوضــاع السياســية فــي أوكرانيــا قبــل الحــرب الحالية  حيث 1 )أسوأ قيمة( و10 )أفضل قيمة(
مســتقرة بصــورة كبيــرة، خاصــة مــع الشــعور العــام بعــدم الرضا 
النظــام السياســي الموجــود بأوكرانيــا، فعنــد ســؤال  مــن 
المبحوثيــن فــي أوكرانيــا عــن مــدى رضاهــم عــن النظــام 
السياســي فــي أوكرانيــا، كانــت قيمــة المؤشــر منخفضــة، 
حيــث بلغــت 4.1 نقطــة مــن إجمالــي 10 نقــاط )حيــث 1 تعبــر 
عــن غيــر راض علــى اإلطــالق و10 تعبــر عــن راض للغايــة(. وهــو 
ــدالع  ــل ان ــا قب ــي أوكراني ــي ف ــع السياس ــد أن الوض ــا يؤك م
الحــرب، كان يعانــي الكثيــر مــن التحديــات والمشــاكل الداخلية. 
علــى الجانــب اآلخــر، لــم تعتبــر أوكرانيــا دولــة ديمقراطيــة وفقًا 
لنســبة كبيــرة مــن المجتمــع األوكرانــي، فقــد انخفضــت قيمــة 
مؤشــر اتجاهــات األوكرانييــن حــول مــدى ديمقراطيــة الحكــم 
فــي أوكرانيــا، حيــث بلغــت 5.1 نقطــة مــن إجمالــي 10 نقــاط 
ــر  ــر ديمقراطــي علــى اإلطــالق و10 تعب ــر عــن غي )حيــث 1 تعب
عــن ديمقراطــي للغايــة(. وأخيــرًا، عنــد ســؤال المبحوثيــن فــي 
أوكرانيــا عــن أهميــة أن يعيشــوا فــي بلــد محكــوم ديمقراطيــًا، 
كانــت قيمــة المؤشــر مرتفعــة تشــير إلــى رغبــة النســبة الغالبــة 
ــًا، حيــث  فــي أوكرانيــا أن تعيــش فــي بلــد محكــوم ديمقراطي
ــر عــن  بلغــت 8.2 نقطــة مــن إجمالــي 10 نقــاط )حيــث 1 تعب

غيــر مهــم علــى اإلطــالق و10 تعبــر عــن مهــم للغايــة(.
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اتحادات العمالالقضاءالحكومةاألحزاب السياسيةالبرلمان

القوات المسلحةالمؤسسات الدينيةالشركات الكبرىاالنتخابات البرلمانيةالشرطة

الصحافة

موظفي القطاع العامالتليفزيون

تدني الثقة في غالبية مؤسسات الدولة:

ــد مــن  ــة، كانــت ثقــة األوكرانييــن فــي حكومتهــم والعدي ــل األزمــة الحالي قب
ــرأي،  ــج اســتطالع ال ــًا لنتائ ــرة، فوفق ــة متراجعــة بصــورة كبي مؤسســات الدول
فحوالــي 81% كانــوا ال يثقــون فــي البرلمــان، والنســبة نفســها لــم تثــق فــي 

ــة.  ــك 80% ال يثقــون فــي الحكومــة األوكراني األحــزاب السياســية، وكذل
ولــم تختلــف معــدالت الثقــة كثيــرًا بالنســبة لمؤسســات الدولــة األخــرى، مثــل 
ــة  ــا(، باإلضاف ــون فيه ــرطة )61% ال يثق ــه(، والش ــون في ــاء )78% ال يثق القض
إلــى وســائل اإلعــالم، مثــل الصحافــة )69 ال يثقــون فيهــا(، والتليفزيــون )%67 

ال يثقــون فيهــا(. 
وفــي المقابــل مــن ذلــك، حظيــت المؤسســة الدينيــة بثقــة كبيــرة مــن المجتمع 
األوكرانــي، فتقريبــًا 7 مــن كل 10 أوكرانييــن يثقــون فــي الكنيســة األوكرانية 
ــرة جــدًا )29.4%( وثقــة إلــى  )72.6%(، وتنقســم هــذه النســبة بيــن ثقــة كبي

حــد مــا )43.2%(، بينمــا 27.4% كانــوا ال يثقــون فــي المؤسســات الدينيــة.

كذلــك جــاءت المؤسســة العســكرية فــي مرتبــة مرتفعــة مــن ثقــة األوكرانيين، 
ــر 74% عــن ثقتهــم فــي القــوات المســلحة، وتنقســم هــذه النســبة  حيــث عب
بيــن ثقــة كبيــرة جــدًا )25%( وثقــة إلــى حــد مــا )49%(، بينمــا أشــار 26% إلــى 
عــدم ثقتهــم فيهــا. ويبــدو أن ثقــة األوكرانييــن فــي المؤسســة العســكرية تنبع 
أيضــًا مــن شــعورهم الدائهــم بالتهديــد مــن اشــتعال حــرب عســكرية مــع الجانــب 
الروســي أو التخــوف مــن انــدالع حــرب أهليــة بيــن الســكان مــن االنتمــاءات 

المختلفــة داخــل أوكرانيــا، وهــو مــا تظهــره النتائــج التاليــة. 
ـــكرية  ـــة العس ـــول المؤسس ـــخاص ح ـــاف األش ـــرعة التف ـــًا س ـــج أيض ـــر النتائ وتفس
خـــالل األزمـــة الحاليـــة، والنزعـــة لتكويـــن جماعـــات مقاومـــة شـــعبية تدعـــم 
القـــوات المســـلحة.  فضـــاًل عـــن مـــا تظهـــره النتائـــج مـــن وجـــود نزعـــة دينيـــة 
ـــرة  ـــك لفت ـــى وإن كان ذل ـــود، حت ـــم للصم ـــد تدفعه ـــون ق ـــا األوكراني ـــتم به يس

محـــدودة. 

نسبة األوكرانيين الذين ال يثقون في المؤسسات التالية )سواء على اإلطالق أو إلى حدا ما(
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نسبة األوكرانيين الذين يرون أن كل أو معظم أفراد المجموعات التالية
 متورطة في الفساد 

تفشي الفساد:

ــرًا  ــاد منتشـ ــي، كان الفسـ ــعب األوكرانـ ــدى الشـ ــام لـ ــاع العـ ــًا لالنطبـ وفقـ
بشـــكل واســـع فـــي أوكرانيـــا، خاصـــة فـــي المؤسســـات الرســـمية للدولـــة، 
فحوالـــي 72.2% مـــن األوكرانييـــن يـــرون أن كل أو معظـــم األفـــراد فـــي 
ســـلطات الدولـــة منخرطـــون فـــي الفســـاد، كذلـــك مـــا يقـــرب مـــن %67.1 
يـــرون أن كل أو معظـــم مقدمـــي الخدمـــات منخرطـــون فـــي الفســـاد، 
ـــراد  ـــم األف ـــى أن كل أو معظ ـــاروا إل ـــن أش ـــن األوكرانيي ـــي 64.3% م وحوال

فـــي الســـلطات المحليـــة منخرطـــون فـــي الفســـاد.
ـــي  ـــن، فحوال ـــن رجـــال األعمـــال وفقـــًا آلراء األوكرانيي ـــك ينتشـــر الفســـاد بي كذل
63.3% يـــرون أن كل أو معظـــم رجـــال األعمـــال منخرطـــون فـــي الفســـاد. كمـــا 
ـــن  ـــف األوكرانيي ـــن نص ـــر م ـــن، فأكث ـــن واإلعالميي ـــن الصحفيي ـــاد بي ـــر الفس ينتش
ــاروا إلـــى أن كل أو معظـــم الصحفييـــن أو اإلعالمييـــن منخرطـــون فـــي  أشـ

ـــاد. الفس
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الصحفيين واالعالم
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ثانيًا: المخاوف من اندالع الحرب
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نسبة األوكرانيين الذين كانوا قلقين
 من انخراط بلدهم في الحرب الخارجية

نسبة األوكرانيين الذين كانوا قلقين 
من حدوث حرب أهلية

القلق من تورط الدولة في حرب عسكرية أو حرب أهلية:

ــة  ــدى غالبي ــيًا ل ــًا أساس ــكرية هاجس ــرب عس ــوع ح ــن وق ــاوف م ــت المخ ظل
األوكرانييــن، ومصــدر تهديــد رئيســي لديهــم،  حيــث أشــار غالبيــة األوكرانييــن 
ــج  ــًا لنتائ ــة )وفق ــرب خارجي ــي ح ــا ف ــول أوكراني ــن دخ ــم م ــى قلقه )93%( إل
المســح فــي أغســطس 2020(، وكذلــك كانــت هنــاك مخــاوف واســعة لــدى 

األوكرانييــن مــن انجــراف المجتمــع إلــى حــرب أهليــة، فحوالــي 84% منهــم 
كانــوا قلقيــن مــن حــدوث ذلــك. ومــن المؤســف أن أصبحــت مخاوفهــم واقعــًا 

يعيشــون فيــه اليــوم. 
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االستعداد للقتال من أجل الوطن

أكثر من نصف األوكرانيين لديهم استعداد للدفاع عن الدولة:

ـــن اســـتعدادهم للدفـــاع مـــن أجـــل وطنهـــم  ـــر مـــن نصـــف األوكرانيي أبـــدى أكث
فـــي حـــال نشـــوب الحـــرب  بنســـبة 57%، وذلـــك قبـــل انـــدالع الحـــرب 
ـــر مســـتعدين  ـــوا إنهـــم غي ـــة، بينمـــا 25% قال ـــرة طويل ـــة بفت الروســـية األوكراني
للدفـــاع عـــن وطنهـــم، و 18% لـــم يعرفـــوا. وتؤكـــد تلـــك النتائـــج، إذا أضفنـــا 
إليهـــا االســـتنتاجات التـــي أشـــرنا إليهـــا ســـابقًا الخاصـــة بثقـــة نســـبة كبيـــرة 

مـــن األوكرانيييـــن فـــي المؤسســـة العســـكرية، إلـــى ترســـخ روح المقاومـــة 
ـــن  ـــاك م ـــة، وهن ـــا متوقع ـــل أنه ـــة، ب ـــدة اللحظ ـــت ولي ـــا ليس ـــة وأنه األوكراني
ــام  ــا أمـ ــة بثمارهـ ــأت المقاومـ ــم تـ ــى وأن لـ ــة، حتـ ــك الحالـ ــزًا لتلـ كان جاهـ
حقيقـــة التفـــوق العســـكري الروســـي، إال أن ثمـــة صمـــودًا تمتعـــت بـــه 

المقاومـــة األوكرانيـــة. 

ال يعرفنعم ال
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فخور جدًا 

فخور

لست فخورًا على اإلطالق

لست فخورًا

%36

%49

%11

%4

إلى أي مدى أنت فخور بأن تكون أوكرانيًا؟ االعتزاز باالنتماء األوكراني:

ــوا  ــن هــم مــن كان كان مــن الملفــت للنظــر أن 36% فقــط مــن األوكرانيي
ــن إلــى  ــوا فخوري ــي 49% كان ــن جــدًا بجنســيتهم ووطنهــم، وحوال فخوريي
ــة  ــه بمقارن ــة، فإن ــدو مرتفع ــد تب ــب ق ــن أن النس ــم م ــى الرغ ــا، وعل ــد م ح
ــه،  ــؤال نفس ــى الس ــرى عل ــعوب أخ ــتجابات ش ــن باس ــتجابات األوكرانيي اس
عــادة مــا تكــون نســبة الفخــر غيــر المتــردد )فخــور جــدًا( ذات األغلبيــة، قــد 

ــر مــن الحــاالت.    ــر مــن 80% فــي كثي تصــل إلــى أكث
ــن  ــر فخوري ــيتهم، و4% غي ــن بجنس ــر فخوري ــك كان 11% غي ــل ذل ــي مقاب ف
علــى اإلطــالق. مثــل هــذه النتائــج، تدعــو دائمــًا للبحــث فــي خلفيــات 
الهويــة األوكرانيــة، والتعمــق فــي فهــم األوضــاع السياســية واالقتصاديــة 
ــى  ــرب عل ــر الح ــدى تأثي ــة م ــى دراس ــالوة عل ــن، ع ــة لألوكرانيي واالجتماعي
ــي  ــلب ف ــاب أو بالس ــهم باإليج ــل ستس ــتقبل، وه ــي المس ــج ف ــك النتائ تل

ــة. ــم األوكراني ــن بهويته ــبة الفخوري ــادة نس زي
ــه اآلن  ــؤال نفس ــرح الس ــد ط ــه عن ــد أن ــن المؤك ــك، م ــن ذل ــم م ــى الرغ عل
ــا  ــادة م ــث ع ــرة، حي ــورة كبي ــب بص ــف النس ــوف تختل ــن س ــى األوكراني عل
تعلــو مشــاعر االنتمــاء واالعتــزاز بالقوميــة فــي أوقــات التهديــد واألزمــات. 
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ثالثًا: أولوية االقتصاد 

نسبة األوكرانيين الذين يرون أن األهداف التالية يجب أن تحققها أوكرانيا
 خالل السنوات العشر القادمة

االقتصاد له األولوية مقارنة ببناء القوة العسكرية

ـــا،  ـــد العســـكري المحتمـــل ألوكراني ـــق مـــن التهدي ـــى الرغـــم مـــن ارتفـــاع القل عل
لـــم تكـــن األولويـــة بالنســـبة لألوكرانييـــن االنفـــاق علـــى القـــوة العســـكرية 
ــد  ــة. فعنـ ــاع االقتصاديـ ــين األوضـ ــى تحسـ ــم علـ ــت أولوياتهـ ــا انصبـ ــدر مـ بقـ
ــج  ــرت النتائـ ــي، أظهـ ــع األوكرانـ ــات المجتمـ ــى أولويـ ــرف علـ ــة التعـ محاولـ
)فـــي أغســـطس 2020( أن تحقيـــق مســـتوى عـــال مـــن النمـــو االقتصـــادي 

ـــم  ـــا بلده ـــون أن يحققه ـــب األوكراني ـــي يرغ ـــات الت ـــة األولوي ـــي مقدم كان ف
ـــاء القـــوة  ـــر بن ـــه بفـــارق كبي خـــالل الســـنوات العشـــر القادمـــة بنســـبة 53%، يلي
ـــق  ـــة وتحقي ـــة االقتصادي ـــبة 23%. فالتنمي ـــة بنس ـــن الدول ـــاع ع ـــكرية للدف العس
ـــن  ـــن األوكرانيي ـــر م ـــا كثي ـــع عـــدم رض ـــة م ـــة، خاص ـــا األولوي ـــة كان لهم الرفاهي

عـــن أوضاعهـــم االقتصاديـــة كمـــا ســـيتضح فـــي النقـــاط التاليـــة.
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البلد

%19

أن يكون للناس تأثير أكبر في 
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تراجع األمان االقتصادي 

ــن  ــن ع ــدى األوكرانيي ــا ل ــة الرض ــبي لدرج ــاض النس ــى االنخف ــج إل ــير النتائ تش
ــغ قيمــة  ــة، حيــث تبل ــك عــن أوضاعهــم االقتصادي حياتهــم بصفــة عامــة وكذل
ــاة بينهــم 6.1 نقطــة مــن إجمالــي 10 نقــاط )حيــث 1  مؤشــر الرضــا عــن الحي
ــة  ــغ قيم ــًا(. وتبل ــن راض تمام ــر ع ــالق و10 تعب ــى اإلط ــر راض عل ــن غي ــر ع تعب

مؤشــر الرضــا عــن الوضــع االقتصــادي لألســرة 5 نقــاط مــن إجمالــي 10 نقــاط 
ــر عــن راض تمامــًا(. ــر راض علــى اإلطــالق و10 تعب ــر عــن غي ــث 1 تعب )حي

كذلــك كانــت هنــاك مخــاوف واســعة لــدى األوكرانييــن مــن فقــدان العمــل 
أو عــدم القــدرة علــى إيجــاد عمــل، فحوالــي 70% أشــاروا إلــى تلــك المخــاوف.

%39
يقلقني كثير جدًا
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%28 %14
ليس كثيرًا

%19
ال يقلقني على 

اإلطالق

%100

كثيرًا

إلى أي مدى يقلقك فقدان العمل أو عدم إيجاد عمل؟ متوسط قيمة اتجاهات األوكرانيين نحو الرضا عن حياتهم 
بصفة عامة، والرضا عن الوضع االقتصادي لألسرة

حيث 1 )أسوأ قيمة( و10 )أفضل قيمة(

الرضا عن الوضع 
االقتصادي لألسرة

الرضا عن الحياة 
بصفة عامة

1

2

3

4
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5.0 6.1
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عدم االهتمام بالسياسة

ـــدو  ـــا يب ـــادي كم ـــي الع ـــرد األوكران ـــات الف ـــن اهتمام ـــة ضم ـــن السياس ـــم تك ل
مـــن اســـتطالع الـــرأي، فحوالـــي 69% مـــن األوكرانييـــن كانـــوا يـــرون أن 
ـــر كان %22.2  ـــب اآلخ ـــى الجان ـــا عل ـــم، بينم ـــي حياته ـــة ف ـــر مهم ـــة غي السياس
ـــى  ـــل إل ـــة تص ـــبة منخفض ـــاك نس ـــا، وهن ـــد م ـــى ح ـــة إل ـــا مهم ـــرون أنه ـــم ي منه

8.7% هـــي التـــي تـــرى السياســـة مهمـــة جـــدًا فـــي حياتهـــم.
ــي  ــاء فـ ــر أعضـ ــي غيـ ــعب األوكرانـ ــن الشـ ــة مـ ــبة الغالبـ ــإن النسـ ــك فـ كذلـ
ــي  ــاء فـ ــر أعضـ ــن غيـ ــن كل 10 أوكرانييـ ــًا 9 مـ ــية، فتقريبـ ــزاب السياسـ األحـ

ـــر نشـــطين، ومـــا يقـــرب مـــن 2% فقـــط  األحـــزاب، وحوالـــي 6% هـــم أعضـــاء غي
هـــم أعضـــاء نشـــطون.

ــن  ــام األوكرانييـ ــم اهتمـ ــى أن معظـ ــح إلـ ــج المسـ ــن نتائـ ــر مـ ــير الكثيـ وتشـ
كان منصـــب باألســـاس علـــى أوضاعهـــم االقتصاديـــة، واالجتماعيـــة، وكانـــوا 
غيـــر معنييـــن بالسياســـة والحـــرب، وكانـــوا يأملـــون فـــي توفيـــر حيـــاة جيـــدة 

ــا. ألطفالهـــم كالتعليـــم والصحـــة وغيرهـ

%36.3%32.7

%22.2%8.7

ليس لها أهمية كبيرةغير مهمة على اإلطالق

مهمة جدًامهمة إلى حدًا ما

غير عضو
%92

عضو نشط
2%

عضو غير نشط
%6

عضوية األحزاب السياسة مدى أهمية السياسة في حياة األوكرانيين
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رابعًا: تراجع الثقة في المؤسسات الدولية 

الثقة في المؤسسات الدولية

ثقة محدودة في المؤسسات الدولية واإلقليمية:

ـــة  ـــة مرتفع ـــة واألوروبي ـــات الدولي ـــي المؤسس ـــن ف ـــة األوكرانيي ـــن ثق ـــم تك ل
قبـــل األزمـــة الحاليـــة، بـــل أنهـــا كانـــت أقـــل مـــن متوســـطة، فوفقـــًا لنتائـــج 
ـــبة  ـــذه النس ـــم ه ـــي، وتنقس ـــاد األوروب ـــي االتح ـــون ف ـــح كان 43% يثق المس
بيـــن ثقـــة كبيـــرة جـــدًا )6.2% فقـــط(، وثقـــة إلـــى حـــد مـــا )36.8%(، بينمـــا 
كان 38.1% مـــن األوكرانييـــن ال يثقـــون فـــي االتحـــاد األوروبـــي، و%18.9 

ال يعرفـــون.
وتنخفـــض ثقـــة األوكرانييـــن بالنســـبة لحلـــف الناتـــو، فقـــط 31.4% مـــن 

األوكرانييـــن كانـــوا يثقـــون بـــه، وتنقســـم هـــذه النســـبة بيـــن ثقـــة كبيـــرة 
جـــدًا )6.8% فقـــط(، وثقـــة إلـــى حـــد مـــا )24.6%(، بينمـــا 42.4% كانـــوا ال 

ــون. ــف، و26.1% ال يعرفـ ــي الحلـ ــون فـ يثقـ
وســـوف ينعكـــس النـــزاع العســـكري الجـــاري علـــى ثقـــة األوكرانييـــن فـــي 
تلـــك المؤسســـات بـــال شـــك، إمـــا ســـلبًا أو إيجابـــًا بحســـب تقييـــم الشـــعب 
األوكرانـــي لمواقـــف االتحـــاد األوروبـــي والمؤسســـات األخـــرى تجـــاه 

ــا. ــا، وإلـــى أي مـــدى قدمـــوا يـــد العـــون لدولتهـــم فـــي محنتهـ أوكرانيـ
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فـــي الختـــام، بغـــض النظـــر عـــن أســـباب الحـــرب والحســـابات العســـكرية، دائمـــًا مـــا تكـــون الشـــعوب هـــي الضحيـــة فـــي الحـــروب والصراعـــات، ولـــم تكـــن شـــعوب 
العالـــم بصفـــة عامـــة، والشـــعب األوكرانـــي والروســـي بصفـــة خاصـــة، ينقصهـــم صـــراع عســـكري لتدهـــور أوضاعهـــم، فاألوضـــاع االقتصاديـــة واالجتماعيـــة متدنيـــة 
بالفعـــل، والضغوطـــات اإلنســـانية ثقيلـــة جـــراء سلســـلة األزمـــات التـــي يمـــر بهـــا العالـــم فـــي الســـنوات األخيـــرة، وموجـــات النـــزوح واللجـــوء تـــكاد لـــم تقـــف منـــذ 

ســـنوات بعيـــدة، وقـــد ازدادت األوضـــاع تعقيـــدًا مـــع الصـــراع الحالـــي الـــذي ال يعلـــم أحـــد متـــى وكيـــف ســـينتهي.
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