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مقدمة
لــم تكــن األوضــاع فــي أوكرانيــا قبــل التدخــل العســكري
الروســي فــي أفضــل أحوالهــا ،ولــم تكــن الحــرب خيـ ً
ـارا يســعى
لــه الشــعب األوكرانــي الــذي انصبــت أولوياتــه علــى تحســين
األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ومحاربــة الفســاد الــذي
تفاقــم بالدولــة ،واســتبعاد احتمــاالت النــزاع العســكري مــع
روســيا الــذي ظــل تخوفـ ًـا أساسـ ً
ـيا لــدى غالبيــة األوكرانييــن ،كما
ظهــر فــي اســتطالعات الــرأي المتتاليــة قبــل الحــرب الجاريــة.
فــي هــذا اإلطــار ،يســتهدف التقريــر الحالــي التعــرف علــى
مالمــح المجتمــع األوكرانــي واتجاهــات ســكانه البالــغ عددهــم
 44مليــون فــرد ،إزاء قضايــا السياســة واالقتصــاد والحــرب،
ً
وفقــا لنتائــج اســتطالعات الــرأي األخيــرة قبــل التدخــل
وذلــك
العســكري الروســي.
يعتمــد التقريــر بشــكل رئيســي علــى تحليــل بيانــات مســح القيــم
العالميــة الــذي يتــم تنفيــذه فــي العديــد مــن دول العالــم ،وكان
مــن ضمنهــا أوكرانيــا ،حيــث ُأجــري المســح الخــاص بأوكرانيــا
فــي شــهري يوليــو وأغســطس مــن عــام  ،2020وذلــك عبــر
عينــة مماثلــة مــن المواطنيــن األوكرانييــن بلغــت  1289مواطنـ ًـا
باســتخدام أســلوب المقابــات الشــخصية .وقــد تمــت عمليــة
التحليــل اإلحصائــي عبــر برنامــج .SPSS

ً
أوال :تراجع الرضا عن الحكومة األوكرانية

استياء من النظام السياسي “غير الديمقراطي”:
لــم تكــن األوضــاع السياســية فــي أوكرانيــا قبــل الحــرب الحالية
مســتقرة بصــورة كبيــرة ،خاصــة مــع الشــعور العــام بعــدم الرضا
مــن النظــام السياســي الموجــود بأوكرانيــا ،فعنــد ســؤال
المبحوثيــن فــي أوكرانيــا عــن مــدى رضاهــم عــن النظــام
السياســي فــي أوكرانيــا ،كانــت قيمــة المؤشــر منخفضــة،
حيــث بلغــت  4.1نقطــة مــن إجمالــي  10نقــاط (حيــث  1تعبــر
عــن غيــر راض علــى اإلطــاق و 10تعبــر عــن راض للغايــة) .وهــو
مــا يؤكــد أن الوضــع السياســي فــي أوكرانيــا قبــل انــدالع
الحــرب ،كان يعانــي الكثيــر مــن التحديــات والمشــاكل الداخلية.
ً
وفقا
علــى الجانــب اآلخــر ،لــم تعتبــر أوكرانيــا دولــة ديمقراطيــة
لنســبة كبيــرة مــن المجتمــع األوكرانــي ،فقــد انخفضــت قيمــة
مؤشــر اتجاهــات األوكرانييــن حــول مــدى ديمقراطيــة الحكــم
فــي أوكرانيــا ،حيــث بلغــت  5.1نقطــة مــن إجمالــي  10نقــاط
(حيــث  1تعبــر عــن غيــر ديمقراطــي علــى اإلطــاق و 10تعبــر
عــن ديمقراطــي للغايــة) .وأخيـ ً
ـرا ،عنــد ســؤال المبحوثيــن فــي
أوكرانيــا عــن أهميــة أن يعيشــوا فــي بلــد محكــوم ديمقراطيـ ًـا،
كانــت قيمــة المؤشــر مرتفعــة تشــير إلــى رغبــة النســبة الغالبــة
فــي أوكرانيــا أن تعيــش فــي بلــد محكــوم ديمقراطيـ ًـا ،حيــث
بلغــت  8.2نقطــة مــن إجمالــي  10نقــاط (حيــث  1تعبــر عــن
غيــر مهــم علــى اإلطــاق و 10تعبــر عــن مهــم للغايــة).

متوسط قيمة اتجاهات األوكرانيين نحو مدى ديمقراطية الحكم
ومدى الرضا عن النظام السياسي في أوكرانيا
حيث ( 1أسوأ قيمة) و( 10أفضل قيمة)

4.1

5.1

ﻣﺪى اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ

ﻣﺪى دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ
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ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ أن ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ
ﻣﺤﻜﻮم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎً
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تدني الثقة في غالبية مؤسسات الدولة:
قبــل األزمــة الحاليــة ،كانــت ثقــة األوكرانييــن فــي حكومتهــم والعديــد مــن
ً
فوفقــا لنتائــج اســتطالع الــرأي،
مؤسســات الدولــة متراجعــة بصــورة كبيــرة،
فحوالــي  %81كانــوا ال يثقــون فــي البرلمــان ،والنســبة نفســها لــم تثــق فــي
األحــزاب السياســية ،وكذلــك  %80ال يثقــون فــي الحكومــة األوكرانيــة.
ولــم تختلــف معــدالت الثقــة كثيـ ً
ـرا بالنســبة لمؤسســات الدولــة األخــرى ،مثــل
القضــاء ( %78ال يثقــون فيــه) ،والشــرطة ( %61ال يثقــون فيهــا) ،باإلضافــة
إلــى وســائل اإلعــام ،مثــل الصحافــة ( 69ال يثقــون فيهــا) ،والتليفزيــون (%67
ال يثقــون فيهــا).
وفــي المقابــل مــن ذلــك ،حظيــت المؤسســة الدينيــة بثقــة كبيــرة مــن المجتمع
األوكرانــي ،فتقريبـ ًـا  7مــن كل  10أوكرانييــن يثقــون فــي الكنيســة األوكرانية
( ،)%72.6وتنقســم هــذه النســبة بيــن ثقــة كبيــرة جـ ً
ـدا ( )%29.4وثقــة إلــى
حــد مــا ( ،)%43.2بينمــا  %27.4كانــوا ال يثقــون فــي المؤسســات الدينيــة.

كذلــك جــاءت المؤسســة العســكرية فــي مرتبــة مرتفعــة مــن ثقــة األوكرانيين،
حيــث عبــر  %74عــن ثقتهــم فــي القــوات المســلحة ،وتنقســم هــذه النســبة
بيــن ثقــة كبيــرة جـ ً
ـدا ( )%25وثقــة إلــى حــد مــا ( ،)%49بينمــا أشــار  %26إلــى
عــدم ثقتهــم فيهــا .ويبــدو أن ثقــة األوكرانييــن فــي المؤسســة العســكرية تنبع
أيضـ ًـا 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.
وتفس ــر النتائ ــج أيض ـ ًـا س ــرعة التف ــاف األش ــخاص ح ــول المؤسس ــة العس ــكرية
خـــال األزمـــة الحاليـــة ،والنزعـــة لتكويـــن جماعـــات مقاومـــة شـــعبية تدعـــم
الق ــوات المس ــلحة .فض ـ ً
ـا ع ــن م ــا تظه ــره النتائ ــج م ــن وج ــود نزع ــة ديني ــة
يس ــتم به ــا األوكراني ــون ق ــد تدفعه ــم للصم ــود ،حت ــى وإن كان ذل ــك لفت ــرة
محـــدودة.

نسبة األوكرانيين الذين ال يثقون في المؤسسات التالية (سواء على اإلطالق أو إلى حدا ما)
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن

اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن

اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻟﺸﺮﻃﺔ

اﻟﻘﻀﺎء

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى

اﺗﺤﺎدات اﻟﻌﻤﺎل

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
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تفشي الفساد:
ً
ً
منتشـــرا
وفقـــا لالنطبـــاع العـــام لـــدى الشـــعب األوكرانـــي ،كان الفســـاد
بشـــكل واســـع فـــي أوكرانيـــا ،خاصـــة فـــي المؤسســـات الرســـمية للدولـــة،
فحوالـــي  %72.2مـــن 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،
وحوال ــي  %64.3م ــن األوكرانيي ــن أش ــاروا إل ــى أن كل أو معظ ــم األف ــراد

فـــي الســـلطات المحليـــة منخرطـــون فـــي الفســـاد.
كذل ــك ينتش ــر الفس ــاد بي ــن رج ــال األعم ــال وفق ـ ًـا آلراء األوكرانيي ــن ،فحوال ــي
 %63.3يــرون أن كل أو معظــم رجــال األعمــال منخرطــون فــي الفســاد .كمــا
ينتش ــر الفس ــاد بي ــن الصحفيي ــن واإلعالميي ــن ،فأكث ــر م ــن نص ــف األوكرانيي ــن
أشـــاروا إلـــى أن كل أو معظـــم الصحفييـــن أو اإلعالمييـــن منخرطـــون فـــي
الفس ــاد.

نسبة األوكرانيين الذين يرون أن كل أو معظم أفراد المجموعات التالية
متورطة في الفساد
ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ

% 72.2

67.1

ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

%

% 64.3

اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

% 63.3

رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل

% 53.0

اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ واﻻﻋﻼم
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%69

ً
ثانيا :المخاوف من اندالع الحرب

القلق من تورط الدولة في حرب عسكرية أو حرب أهلية:
ً
ً
أساســيا لــدى غالبيــة
هاجســا
ظلــت المخــاوف مــن وقــوع حــرب عســكرية
األوكرانييــن ،ومصــدر تهديــد رئيســي لديهــم ،حيــث أشــار غالبيــة األوكرانييــن
ً
(وفقــا لنتائــج
( )%93إلــى قلقهــم مــن دخــول أوكرانيــا فــي حــرب خارجيــة
المســح فــي أغســطس  ،)2020وكذلــك كانــت هنــاك مخــاوف واســعة لــدى

نسبة األوكرانيين الذين كانوا قلقين
من انخراط بلدهم في الحرب الخارجية

ﻳﻘﻠﻘﻨﻲ ﻛﺜﻴﺮاً ﺟﺪاً

نسبة األوكرانيين الذين كانوا قلقين
من حدوث حرب أهلية

ﻳﻘﻠﻘﻨﻲ ﻛﺜﻴﺮاً ﺟﺪاً
%63

ﻳﻘﻠﻘﻨﻲ ﻛﺜﻴﺮاً ﺟﺪاً
%69

ﻳﻘﻠﻘﻨﻲ ﻛﺜﻴﺮاً
%24

ﻻ ﻳﻘﻠﻘﻨﻲ
اﻹﻃﻼقـم
ﻋﻠﻰ %84منهـ
األوكرانييــن مــن انجــراف المجتمــع إلــى حــرب أهليــة ،فحوالــي
ـم واقعـ ًـا
كانــوا قلقيــن مــن حــدوث ذلــك .ومــن المؤســف أن أصبحــت مخاوفهـ
%2
يعيشــون فيــه اليــوم.
ﻳﻘﻠﻘﻨﻲ ﻛﺜﻴﺮاً
ﻟﻴﺲ ﻛﺜﻴﺮاً
%24
%6

ﻻ ﻳﻘﻠﻘﻨﻲ
ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
%2
ﻟﻴﺲ ﻛﺜﻴﺮاً
%6

ﻛﺜﻴﺮاً
%23

ﻻ ﻳﻘﻠﻘﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق
%7
ﻟﻴﺲ ﻛﺜﻴﺮاً
%7
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أكثر من نصف األوكرانيين لديهم استعداد للدفاع عن الدولة:
أب ــدى أكث ــر م ــن نص ــف األوكرانيي ــن اس ــتعدادهم للدف ــاع م ــن أج ــل وطنه ــم
فـــي حـــال نشـــوب الحـــرب بنســـبة  ،%57وذلـــك قبـــل انـــدالع الحـــرب
الروس ــية األوكراني ــة بفت ــرة طويل ــة ،بينم ــا  %25قال ــوا إنه ــم غي ــر مس ــتعدين
للدف ــاع ع ــن وطنه ــم ،و  %18ل ــم يعرف ــوا .وتؤك ــد تل ــك النتائ ــج ،إذا أضفن ــا
ً
ســـابقا الخاصـــة بثقـــة نســـبة كبيـــرة
إليهـــا االســـتنتاجات التـــي أشـــرنا إليهـــا

م ــن األوكرانييي ــن ف ــي المؤسس ــة العس ــكرية ،إل ــى ترس ــخ روح المقاوم ــة
األوكراني ــة وأنه ــا ليس ــت ولي ــدة اللحظ ــة ،ب ــل أنه ــا متوقع ــة ،وهن ــاك م ــن
ً
جاهـــزا لتلـــك الحالـــة ،حتـــى وأن لـــم تـــأت المقاومـــة بثمارهـــا أمـــام
كان
ً
صمـــودا تمتعـــت بـــه
حقيقـــة التفـــوق العســـكري الروســـي ،إال أن ثمـــة
المقاومـــة األوكرانيـــة.

االستعداد للقتال من أجل الوطن

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻻ ﻳﻌﺮف
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االعتزاز باالنتماء األوكراني:
كان مــن الملفــت للنظــر أن  %36فقــط مــن األوكرانييــن هــم مــن كانــوا
فخورييــن جـ ً
ـدا بجنســيتهم ووطنهــم ،وحوالــي  %49كانــوا فخوريــن إلــى
حــد مــا ،وعلــى الرغــم مــن أن النســب قــد تبــدو مرتفعــة ،فإنــه بمقارنــة
اســتجابات األوكرانييــن باســتجابات شــعوب أخــرى علــى الســؤال نفســه،
عــادة مــا تكــون نســبة الفخــر غيــر المتــردد (فخــور جـ ً
ـدا) ذات األغلبيــة ،قــد
تصــل إلــى أكثــر مــن  %80فــي كثيــر مــن الحــاالت.
فــي مقابــل ذلــك كان  %11غيــر فخوريــن بجنســيتهم ،و %4غيــر فخوريــن
ً
دائمــا للبحــث فــي خلفيــات
علــى اإلطــاق .مثــل هــذه النتائــج ،تدعــو
الهويــة األوكرانيــة ،والتعمــق فــي فهــم األوضــاع السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة لألوكرانييــن ،عــاوة علــى دراســة مــدى تأثيــر الحــرب علــى
تلــك النتائــج فــي المســتقبل ،وهــل ستســهم باإليجــاب أو بالســلب فــي
زيــادة نســبة الفخوريــن بهويتهــم األوكرانيــة.
علــى الرغــم مــن ذلــك ،مــن المؤكــد أنــه عنــد طــرح الســؤال نفســه اآلن
علــى األوكرانيــن ســوف تختلــف النســب بصــورة كبيــرة ،حيــث عــادة مــا
تعلــو مشــاعر االنتمــاء واالعتــزاز بالقوميــة فــي أوقــات التهديــد واألزمــات.

ً
أوكرانيا ؟
إلى أي مدى أنت فخور بأن تكون

ﻓﺨﻮر ﺟﺪاً
%36
ﻓﺨﻮر
%49
ﻟﺴﺖ ﻓﺨﻮراً
%11
ﻟﺴﺖ ﻓﺨﻮراً ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
%4
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ً
ثالثا :أولوية االقتصاد

االقتصاد له األولوية مقارنة ببناء القوة العسكرية
عل ــى الرغ ــم م ــن ارتف ــاع القل ــق م ــن التهدي ــد العس ــكري المحتم ــل ألوكراني ــا،
لـــم تكـــن األولويـــة بالنســـبة لألوكرانييـــن االنفـــاق علـــى القـــوة العســـكرية
بقـــدر مـــا انصبـــت أولوياتهـــم علـــى تحســـين األوضـــاع االقتصاديـــة .فعنـــد
محاولـــة التعـــرف علـــى أولويـــات المجتمـــع األوكرانـــي ،أظهـــرت النتائـــج
(فـــي أغســـطس  )2020أن تحقيـــق مســـتوى عـــال مـــن النمـــو االقتصـــادي

كان ف ــي مقدم ــة األولوي ــات الت ــي يرغ ــب األوكراني ــون أن يحققه ــا بلده ــم
خ ــال الس ــنوات العش ــر القادم ــة بنس ــبة  ،%53يلي ــه بف ــارق كبي ــر بن ــاء الق ــوة
العس ــكرية للدف ــاع ع ــن الدول ــة بنس ــبة  .%23فالتنمي ــة االقتصادي ــة وتحقي ــق
الرفاهي ــة كان لهم ــا األولوي ــة ،خاص ــة م ــع ع ــدم رض ــا كثي ــر م ــن األوكرانيي ــن
ع ــن أوضاعه ــم االقتصادي ــة كم ــا س ــيتضح ف ــي النق ــاط التالي ــة.

نسبة األوكرانيين الذين يرون أن األهداف التالية يجب أن تحققها أوكرانيا
خالل السنوات العشر القادمة
%53

%60
%50
%40

%19

%30

%23

%20

%5

ﻣﺤﺎوﻟﺔ أن ﺗﻜﻮن
ﻣﺪﻧﻨﺎ وﻗﺮاﻧﺎ
ﺟﻤﺎﻻ
أﻛﺜﺮ
ً

%10
أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﺎس ﺗﺄﺛﻴﺮ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ
اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ
اﻟﺒﻠﺪ

ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل
ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

%0
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تراجع األمان االقتصادي
تشــير النتائــج إلــى االنخفــاض النســبي لدرجــة الرضــا لــدى األوكرانييــن عــن
حياتهــم بصفــة عامــة وكذلــك عــن أوضاعهــم االقتصاديــة ،حيــث تبلــغ قيمــة
مؤشــر الرضــا عــن الحيــاة بينهــم  6.1نقطــة مــن إجمالــي  10نقــاط (حيــث 1
ً
تمامــا) .وتبلــغ قيمــة
تعبــر عــن غيــر راض علــى اإلطــاق و 10تعبــر عــن راض

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

مؤشــر الرضــا عــن الوضــع االقتصــادي لألســرة  5نقــاط مــن إجمالــي  10نقــاط
ً
تمامــا).
(حيــث  1تعبــر عــن غيــر راض علــى اإلطــاق و 10تعبــر عــن راض
كذلــك كانــت هنــاك مخــاوف واســعة لــدى األوكرانييــن مــن فقــدان العمــل
أو عــدم القــدرة علــى إيجــاد عمــل ،فحوالــي  %70أشــاروا إلــى تلــك المخــاوف.

إلى أي مدى يقلقك فقدان العمل أو عدم إيجاد عمل؟

حيث ( 1أسوأ قيمة) و( 10أفضل قيمة)

6.1

5.0

اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﺳﺮة

7
6
5
4
3
2
1

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10

%19

%14

%28

%39

ﻻ ﻳﻘﻠﻘﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق

ﻟﻴﺲ ﻛﺜﻴﺮاً

ﻛﺜﻴﺮاً

ﻳﻘﻠﻘﻨﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﺟﺪاً
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عدم االهتمام بالسياسة
ل ــم تك ــن السياس ــة ضم ــن اهتمام ــات الف ــرد األوكران ــي الع ــادي كم ــا يب ــدو
مـــن اســـتطالع الـــرأي ،فحوالـــي  %69مـــن األوكرانييـــن كانـــوا يـــرون أن
السياس ــة غي ــر مهم ــة ف ــي حياته ــم ،بينم ــا عل ــى الجان ــب اآلخ ــر كان %22.2
منه ــم ي ــرون أنه ــا مهم ــة إل ــى ح ــد م ــا ،وهن ــاك نس ــبة منخفض ــة تص ــل إل ــى
 %8.7ه ــي الت ــي ت ــرى السياس ــة مهم ــة ج ـ ً
ـدا ف ــي حياته ــم.
كذلـــك فـــإن النســـبة الغالبـــة مـــن الشـــعب األوكرانـــي غيـــر أعضـــاء فـــي
ً
فتقريبـــا  9مـــن كل  10أوكرانييـــن غيـــر أعضـــاء فـــي
األحـــزاب السياســـية،

مدى أهمية السياسة في حياة األوكرانيين

ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق

ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة

%36.3

%32.7

ﻣﻬﻤﺔ إﻟﻰ ﺣﺪاً ﻣﺎ

ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪاً

%22.2

%8.7

األح ــزاب ،وحوال ــي  %6ه ــم أعض ــاء غي ــر نش ــطين ،وم ــا يق ــرب م ــن  %2فق ــط
هـــم أعضـــاء نشـــطون.
وتشـــير الكثيـــر مـــن نتائـــج المســـح إلـــى أن معظـــم اهتمـــام األوكرانييـــن
كان منصـــب باألســـاس علـــى أوضاعهـــم االقتصاديـــة ،واالجتماعيـــة ،وكانـــوا
غيـــر معنييـــن بالسياســـة والحـــرب ،وكانـــوا يأملـــون فـــي توفيـــر حيـــاة جيـــدة
ألطفالهـــم كالتعليـــم والصحـــة وغيرهـــا.

عضوية األحزاب السياسة

ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ
%92

ﻋﻀﻮ ﻧﺸﻂ
2%
ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﻧﺸﻂ
%6
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ً
رابعا :تراجع الثقة في المؤسسات الدولية

ثقة محدودة في المؤسسات الدولية واإلقليمية:
ل ــم تك ــن ثق ــة األوكرانيي ــن ف ــي المؤسس ــات الدولي ــة واألوروبي ــة مرتفع ــة
قب ــل األزم ــة الحالي ــة ،ب ــل أنه ــا كان ــت أق ــل م ــن متوس ــطة ،فوفق ـ ًـا لنتائ ــج
المس ــح كان  %43يثق ــون ف ــي االتح ــاد األوروب ــي ،وتنقس ــم ه ــذه النس ــبة
بي ــن ثق ــة كبي ــرة ج ـ ً
ـدا ( %6.2فق ــط) ،وثق ــة إل ــى ح ــد م ــا ( ،)%36.8بينم ــا
كان  %38.1م ــن األوكرانيي ــن ال يثق ــون ف ــي االتح ــاد األوروب ــي ،و%18.9
ال يعرف ــون.
وتنخفـــض ثقـــة األوكرانييـــن بالنســـبة لحلـــف الناتـــو ،فقـــط  %31.4مـــن

األوكرانييـــن كانـــوا يثقـــون بـــه ،وتنقســـم هـــذه النســـبة بيـــن ثقـــة كبيـــرة
جـ ً
ـدا ( %6.8فق ــط) ،وثق ــة إل ــى ح ــد م ــا ( ،)%24.6بينم ــا  %42.4كان ــوا ال
يثقـــون فـــي الحلـــف ،و %26.1ال يعرفـــون.
وس ــوف ينعك ــس الن ــزاع العس ــكري الج ــاري عل ــى ثق ــة األوكرانيي ــن ف ــي
ً
ً
إيجابـــا بحســـب تقييـــم الشـــعب
ســـلبا أو
تلـــك المؤسســـات بـــا شـــك ،إمـــا
األوكرانـــي لمواقـــف االتحـــاد األوروبـــي والمؤسســـات األخـــرى تجـــاه
أوكرانيـــا ،وإلـــى أي مـــدى قدمـــوا يـــد العـــون لدولتهـــم فـــي محنتهـــا.

الثقة في المؤسسات الدولية
ﻻ ﻳﻌﺮف /ﻟﻢ ﻳﺠﺐ

%18.9

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺛﻘﺔ )ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق /إﻟﻰ ﺣﺪا ﻣﺎ(

%38.1

%26.1
%23.5

%100

%31.4

%31.1

%45.4

%36.3

%28.5

%80

%43.0

%42.4

%34.1

%42.8

%60

ﺛﻘﺔ )ﻛﺒﻴﺮة /إﻟﻰ ﺣﺪا ﻣﺎ(

%40

اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

%29.6

اﻟﻨﺎﺗﻮ

%28.7

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ

%20

%0

ف ــي الخت ــام ،بغ ــض النظ ــر ع ــن أس ــباب الح ــرب والحس ــابات العس ــكرية ،دائم ـ ًـا م ــا تك ــون الش ــعوب ه ــي الضحي ــة ف ــي الح ــروب والصراع ــات ،ول ــم تك ــن ش ــعوب
العالـــم بصفـــة عامـــة ،والشـــعب األوكرانـــي والروســـي بصفـــة خاصـــة ،ينقصهـــم صـــراع عســـكري لتدهـــور أوضاعهـــم ،فاألوضـــاع االقتصاديـــة واالجتماعيـــة متدنيـــة
بالفع ــل ،والضغوط ــات اإلنس ــانية ثقيل ــة ج ــراء سلس ــلة األزم ــات الت ــي يم ــر به ــا العال ــم ف ــي الس ــنوات األخي ــرة ،وموج ــات الن ــزوح واللج ــوء ت ــكاد ل ــم تق ــف من ــذ
س ــنوات بعي ــدة ،وق ــد ازدادت األوض ــاع تعقي ـ ً
ـدا م ــع الص ــراع الحال ــي ال ــذي ال يعل ــم أح ــد مت ــى وكي ــف س ــينتهي.

مؤشرات عالمية

12

مؤشرات عالمية
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