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تمهيد:

تمنــح التطــورات والنتائــج التــي يكتســبها األفــراد مــن خــال التعليــم فــي بلــٍد مــا معطيــاٍت مهمــة حــول تقــدم هــذه 
الدولــة، كمــا أن الدولــة تتبنــى نظــام تعليــٍم مبنًيــا علــى األيديولوجيــات واألفــكار التــي ترغــب بتشــكيل المواطنيــن وفًقــا 
لهــا، ففــي أعقــاب تفــكك االتحــاد الســوفيتي عــام 1991؛ حاولــت الجمهوريــات التركيــة التــي حصلــت علــى اســتقالها 
تشــكيل جمهورياتهــا الوليــدة مــن خــال أنظمــة تعليــم قائمــة علــى مفاهيمهــا الخاصــة، ورغــم اشــتراك أنظمــة التعليــم 
فــي هــذه الــدول فــي عــدة خصائــص إال أن هنــاك نقــاط اختــاف بينهــم أيًضــا، واالطــاع علــى أنظمــة تعليــم 

دراك العاقات بينها يمنحنا بيانات مهمة تساعدنا على فهم هذه الدول. الجمهوريات التركية واإ

تأثــرت الشــعوب التركيــة التــي ترعرعــت لفتــرة طويلــة داخــل نظــام التعليــم األيديولوجــي لاتحــاد الســوفيتي بهــذا 
النظــام حتــى بعــد حصولهــا علــى اســتقالها، وقــد جاهــد التعليــم الســوفيتي كــي يثبــت للشــعوب التركيــة أن انضواءهــم 
تحــت لــواء االتحــاد كان طواعيــًة وليــس احتــااًل أو حرًبــا إمبرياليــة، وبهــذا اســُتخدم التعليــم كوســيلة إلضفــاء الشــرعية 
علــى الســلطة بيــن المواطنيــن مــن غيــر الــروس، وكان نظــام التعليــم الســوفيتي الــذي اســتهدف محــو الديــن واللغــة 

المحلية والثقافة القومية؛ قد خطط لتحقيق أهدافه بشتى الوسائل1.

فعلــى ســبيل المثــال، ُصــّدر قــرار »لينيــن« المتعلــق بحــق التعلــم باللغــات المحليــة علــى أنــه قــرار سياســي إيجابــي 
ا رغــم أن تطبيقــه ونتائجــه كانــت مدمــرة بالنســبة للشــعوب التركيــة، فبينمــا ســاهم االتحــاد الســوفيتي فــي تنميــة  جــدًّ
الشــعور القومــي المحلــي مــن خــال تقســيم آســيا الوســطى إلــى جمهوريــات مركزيــة اللغــة؛ فقــد قــام بتمزيــق وحــدة 
العالــم التركــي المتمركــزة حــول اللغــة حتــى صــارت المنطقــة أكثــر قابليــة للســيطرة واإلدارة، إضافــة إلــى أن المــدارس 
الروســية التــي ُأسســت فــي القوقــاز وآســيا الوســطى قــد اشــُتهرت خــال فتــرة قصيــرة بســبب قلــق الســكان المحلييــن 
علــى مســتقبل أطفالهــم، وفــي هــذه الفتــرة قلــت الرغبــة فــي تعلــم اللغــات المحليــة فــي مقابــل زيــادة االهتمــام باللغــة 

الروسية2.

ــي  ــة«3 الت ــون التطبيقي ــم الفن ــى أســلوب »تعل ــي العهــد الســوفيتي عل ــم ف ــك اعتمــد نظــام التعلي ــى ذل ــًة إل إضاف
ــذت لــم يســتهدف النظــام التعليمــي العــام  تتناســب مــع متطلبــات الثــورة العلميــة التقنيــة، ومــع اإلصاحــات التــي ُنفِّ
تجهيــز الطــاب لمرحلــة التعليــم العالــي فحســب بــل تأهيلهــم تأهيــًا علميًّــا متعــدد الجوانــب، وتطــور هــذا األمــر بدمــج 

*   هــذه الدراســة صــادرة عــن مركــز البحــوث اإلنســانية واالجتماعيــة İNSAMER، ومنشــوره بموقعــه اإللكترونــي بتاريــخ 12 ســبتمبر 
https://bit) الرابــط:  علــى   ،“Sovyet Sisteminden Ulus Devletlere: Orta Asya’da Eğitim” بعنــوان:   ،2018

.)ly/2LPEEov
1   Ferhat Karabulut, ”İktidar ve Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı Orta Asya: Sovyetlerin Dil ve 
Eğitim Politikaları”, Bilig, S. 50, Yaz 2009, ss. 66-70.
2   Karabulut, ”İktidar ve Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı...”, ss. 71-73.

3   تعلــم الفنــون التطبيقيــة: هــو تعليــم الشــباب األدوات البســيطة فــي مجــاالت اإلنتــاج مــن خــال تقديــم المبــادئ الرئيســية لجميــع المجــاالت 
اإلنتاجية.
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التعليــم النظــري مــع العملــي فــي المجــاالت التطبيقيــة؛ ولــذا تطــور تعليــم العلــوم التقنيــة بشــكل كبيــر فــي االتحــاد 
الســوفيتي، كمــا كان هنــاك تطــور مهــم آخــر متعلــق بمحــو األميــة، وكان البيــان الــذي ُنشــر بعنــوان )حــول تعليــم 
المجتمعــات األميــة فــي االتحــاد الســوفيتي( عــام 1919 - أي قبــل تأســيس االتحــاد - قــد أحــدث تأثيــًرا كبيــًرا بيــن 

الشعوب التركية وأسهم في محو أمية كثيٍر من شعوب المنطقة4.

أدت سياســات محــو األميــة هــذه إلــى ظهــور أبحــاث جديــدة متعلقــة بموضــوع الحــروف األبجديــة؛ حيــث انتهــت 
النقاشــات التــي دارت بيــن األتــراك الذيــن يعيشــون تحــت ظــل الحكــم الســوفيتي خــال ثاثينيــات القــرن العشــرين 
حــول االنتقــال إلــى األبجديــة التركيــة الحديثــة التــي تعتمــد األبجديــة الاتينيــة عــام 1930 بقبــول جميــع األتــراك 
اســتخدام األبجديــة التركيــة الحديثــة الموحــدة، فمــع اعتمــاد تركيــا األبجديــة الاتينيــة عــام 1928 وحركــة )األبجديــة 
التركيــة الحديثــة الموحــدة(؛ توحــدت أبجديــة الشــعوب التركيــة وُفتــح المجــال أمــام الوحــدة اللغويــة، لكــن روســيا رأت 
فــي هــذا الوضــع تهديــًدا لمســتقبلها؛ فمحــت جميــع آثــار هــذا الحــدث المهــم بيــن التــرك، ولــم تكتــِف بالقضــاء علــى 
جبارهــم علــى قبــول األبجديــة الســيريلية فحســب؛ بــل قضــت علــى العلمــاء والمفكرين  هــذه األبجديــة الحديثــة ومنعهــا واإ

ل إلى األبجدية الاتينية المشتركة باإلعدام تارًة وبالنفي تارًة أخرى5. الترك المنشغلين بالتحوَّ

بعــد تفــكك االتحــاد الســوفيتي خطــت بعــض الجمهوريــات التركيــة الحاصلــة علــى اســتقالها خطــوات جديــدة فيمــا 
يخــص األبجديــة بطلــب ودعــم مــن تركيــا، فاتخــذت أذربيجــان قــرار التحــول إلــى األبجديــة الاتينيــة فــي فبرايــر 
1992، وتبعهــا البرلمــان التركمانــي فــي 12 أبريــل 1993 بإصــداره قــراًرا باالنتقــال إلــى األبجديــة الاتينيــة تدريجيًّــا 
حتــى عــام 2000، أمــا أوزبكســتان فقــد اتخــذت قــرار التحــول إلــى األبجديــة الاتينيــة فــي ســبتمبر 1993، وحاليًّــا 
أنهــت الجمهوريــات التركيــة الثــاث تلــك الفتــرة االنتقاليــة، وشــرعت فــي اســتخدام األبجديــة التركيــة ذات الــــ 34 حرًفــا 

مع إضافة بعض األحرف اإلضافية المختلفة من األبجدية الاتينية في شتى مناحي الحياة6.

أمــا كازاخســتان فلــم تتخــذ أيــة خطــوات نحــو تغييــر األبجديــة لعــدة ســنوات، وأعلنــت التحول عن األبجدية الســيريلية 
إلــى الاتينيــة بنهايــة عــام 2017 مــن خــال مقالــة كتبهــا »نور ســلطان نزارباييف« فــي 12 أبريل 2017 تحت عنوان 
ــب  ــع الكت ــول عــام 2025 ســُتحرر جمي ــه بحل ــة للمســتقبل«، ووضعــت خطــة تقضــي أن ــه: الصحــوة الروحي »التوجي
والمجــات والوثائــق الرســمية المنشــورة فــي كازاخســتان باألبجديــة التركيــة الاتينيــة، ومــا زالــت قيرغيزســتان تســتخدم 

األبجدية السيريلية حتى اآلن.

4   Karabulut, ”İktidar ve Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı...”, ss. 73-79.
5    Betül Arslan, “Sovyet Rusya Hakimiyetinde Yaşayan Türklerin Ortak ‘Birleştirilmiş Türk Alfabe-
si’nden ‘Rus Kiril’ Alfabesine Geçirilmesi”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 40, 
2009.
6   İsa Özkan, “Bağımsızlıklarının 15. Yılında Türk Cumhuriyetlerinde Eğitim ve Sosyal Değişme”, 
ATO-Türk Ocağı Yayınları, 2007, ss. 93-94.
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أذربيجان:

تأســس معهــد البتــرول والكيميــاء فــي أذربيجــان فــي عشــرينيات القــرن العشــرين، ولحقــه افتتــاح جامعــة أذربيجــان 
عام 1930 بهدف تنشــئة كوادر تقنية، وفي عام 1959 أصبح التعليم األساســي 8 ســنوات7، وقد أثَّرت المؤسســات 
التعليميــة الحديثــة – التــي ُأنشــئت فــي فتــرات ُتعــدُّ مبكــرة – بشــكل إيجابــي فــي المجتمــع األذربيجانــي، وبالمقارنــة مــع 
الــدول اإلســامية والجمهوريــات التركيــة المختلفــة؛ تمتلــك أذربيجــان النســبة العليــا فــي معــدالت معرفــة القــراءة والكتابــة، 
كمــا ُتعــدُّ أذربيجــان صاحبــة نظــام تعليمــي متطــور فــي العلــوم التقنيــة وعلــى رأســها الهندســة فــي الفتــرة التــي كانــت تابعة 

فيها لاتحاد السوفيتي، وواحدة من الدول الرائدة في الشرق في تعليم الرياضة والفنون8.

)شكل 1(: نسبة القادرين على القراءة والكتابة من البالغين )٪(

اهتمــت أذربيجــان - التــي حصلــت علــى اســتقالها عقــب تفــكك االتحــاد الســوفيتي – بالتعليــم، وقامــت بإجــراء 
بعــض التعديــات بمجــرد اســتقالها، فقــد ُوضعــت أســس النظــام التعليمــي األذربيجانــي بصــدور مــا يســمى بــ)قانــون 
التحصيــل( عــام 1992، ونــصَّ القانــون فــي المــادة السادســة علــى أن: »اللغــة األذربيجانيــة هــي لغــة التعليــم فــي 
المؤسســات التعليميــة فــي الجمهوريــة األذربيجانيــة«، وكان مــن آثــار هــذه المــادة تقليــل نســبة الــدروس الروســية 
فــي التعليــم االبتدائــي والمتوســط بشــكل ســريع اعتبــاًرا مــن عــام 1988، وعلــى غــرار مــا حــدث فــي جميــع 
الجمهوريــات التركيــة بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي؛ ابتعــدت أذربيجــان عــن السياســات التعليميــة للنظــام الســوفيتي 

إال أن بنية النظام التعليم األذربيجاني ظلَّت محتفظة ببعض الخصائص األساسية للنظام السوفيتي9.

فــي النظــام التعليمــي األذربيجانــي؛ ُيعــد التعليــم فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة غيــر إلزامــي، ويشــمل األطفــال فــي 
عمــر 5-6 ســنوات، وُيربــى األطفــال فــي هــذه المرحلــة بالتعــاون المســتمر مــع العائلــة، ومــن المؤسســات العاملــة 
ضمــن مجــال التعليــم مــا قبــل المدرســي: ريــاض األطفــال، والحدائــق العائليــة والمدرســية، ويجــري تنشــئة األطفــال فــي 
هــذه المؤسســات علــى القصــص البطوليــة والشــعارات الوطنيــة وحــب الوطــن والنشــيد الوطنــي والقيــام باألعمــال 

7   Özkan, “Bağımsızlıklarının 15. Yılında...”, s. 123.
8   Muammer Ergün, “Azerbaycan Eğitim Sistemi”, Eğitim Yönetimi, Yıl 3, S. 4, Güz 1997, ss. 499502
9   Mehmet Okutan, “Azerbaycan Eğitim Sistemi”, KATÜ, Yıl 2, S. 1, Kış 1996, ss. 98-101.
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المنزلية، ويبدأ تعليم اللغات األجنبية للطفل بشكل منهجي10.

فــي نظــام التعليــم األذربيجانــي؛ تنقســم مراحــل التعليــم إلــى ريــاض األطفــال والحضانــة، ثــم التعليــم العــام: المرحلــة 
االبتدائيــة 4 ســنوات، والمرحلــة اإلعداديــة 4 ســنوات، والثانويــة 3 ســنوات، ثــم التعليــم بعــد المدرســي وينقســم إلــى: 
لت مراحــل النظــام التعليميــة وفــق المــادة الحاديــة عشــرة مــن  تعليــم مهنــي، وتعليــم تخصصــي، وتعليــم عــاٍل، وتشــكَّ

قانون التحصيل على النحو التالي:

التعليم ما قبل المدرسة: الحضانة ورياض األطفال.( 1

التعليم العام: االبتدائية – التعليم األساسي )المتوسط( – الثانوية.  ( 2

التعليم المهني التخصصي: التعليم المهني والتقني، والتعليم االختصاصي المتوسط.( 3

التعليم العالي: الجامعات، والمعاهد، والمدارس الحربية، واألكاديميات.( 4

التعليم ما بعد الجامعة: الماجستير، والدكتوراه. ( 5

وُخصصــت حصــة تزيــد عــن 6٪ مــن الناتــج اإلجمالــي المحلــي مــن أجــل النفقــات التعليميــة فــي الســنة األولــى 
مــن االســتقال فــي أذربيجــان، وتمــت موازنــة هــذه الحصــة فــي الســنوات التــي تليهــا بنســبة 2.9٪، وفــي حيــن يبلــغ 
معــدل األطفــال المقيديــن فــي مؤسســات التعليــم قبــل المدرســي نحــو 24٪ فــإن معــدل األطفــال المقيديــن فــي التعليــم 
االبتدائــي يبلــغ 95٪، وفــي التعليــم الثانــوي 83٪، والتعليــم العالــي 15٪، وهنــاك نحــو 20 ألــف طفــٍل غيــر مســجل 
فــي المــدارس رغــم بلوغهــم ســن المدرســة االبتدائيــة ُتشــكِّل الفتيــات نســبة 55٪ مــن هــؤالء األطفــال، كمــا أن عــدد 
المعلميــن بالنســبة للطلبــة هــو معلــم واحــد لــكل 12 طالًبــا، وتتصــدر أذربيجــان فــي مجــاالت التعليــم المختلفــة 

خصوًصا الهندسة والعمارة11.

10   Ergün, “Azerbaycan Eğitim Sistemi”, ss. 499-502.
11   UNICEF, “Education in Azerbaijan”, 2010, s. 1.
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)شكل 2(: نفقات التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي )٪(

كازاخستان:

بعــد إعانهــا االســتقال فــي 16 ديســمبر 1991؛ أجــرت كازاخســتان عــدة إصاحــات فــي مجــال التعليــم إضافــة 
إلــى عــدة مجــاالت أخــرى، وارتفعــت وتيــرة اإلصاحــات التــي ُنفِّــذت تدريجيًّــا مــع تأســيس هيئــة اللغــة الكازاخيــة الدوليــة 
عــام 1992، وتصــدرت قضيــة التعليــم أهــداف المؤسســة12، كمــا ُنفــذت العديــد مــن اإلصاحــات المتعلقــة بالتعليــم 
ــق برنامــج »اســتدامة التعليــم وتطويــره فــي الفتــرة االنتقاليــة« الــذي أعدتــه وزارة التعليــم  العالــي عــام 1993، وُطبِّ

بشكل صارٍم للغاية13.

اســتخدمت كازاخســتان األبجديــة العربيــة حتــى عــام 1929، والاتينيــة مــا بيــن عاَمــْي 1929 و1940، 
ــا بتطويــر نظامهــا  ــا هــذا، وأبــدت كازاخســتان اهتماًم وتســتخدم األبجديــة الســيريلية منــذ العــام 1940 وحتــى يومن
السياســي واالقتصــادي والدبلوماســي بعــد اســتقالها، واتخــذت خطــواٍت جــادة فيمــا يتعلــق بتغييــر األبجديــة اعتبــاًرا 
ــه: الصحــوة  ــوان »التوجي ــور ســلطان نزارباييــف« تحــت عن ــة لرئيــس كازاخســتان »ن مــن العــام 2017، وفــي مقال
الروحيــة للمســتقبل« علــى موقعــه اإللكترونــي الرســمي فــي 12 أبريــل 2012؛ أصــدر أوامــر لحكومــة بــاده 

بالتحضير لانتقال من األبجدية السيريلية إلى الاتينية بحلول نهاية عام 2017.

وصــرَّح »نزارباييــف« بضــرورة وضــع العلمــاء والمفكريــن ألبجديــة كازاخيــة جديــدة بمعاييــر محــددة وفــق األبجديــة 
الاتينيــة بعــد االجتماعــات التــي مــن المزمــع عقدهــا معهــم، وشــدد علــى ضــرورة نشــر الكتــب المدرســية فــي المرحلــة 
اإلعداديــة باألبجديــة الاتينيــة بحلــول عــام 2018، وبينمــا ُيخَطــط الســتخدام األبجديتيــن الاتينيــة والســيريلية مًعــا 
ــب والمجــات  ــع الكت ــول عــام 2025 ســتكون جمي ــه بحل ــد أن ــة؛ ُيعتق ــى الاتيني ــى مــن التحــول إل ــرة األول ــي الفت ف

12   Cemile Kınacı, “Sovyetlerden Günümüze Kazakistan’da Kazak Dilinde Eğitim Politikaları”, 
Turkish Studies International Periodical for the Languages, Vol. 5/4, Fall 2010, s. 1314.
13   Salih Savaş, “Türk Dünyasında Eğitim Alanındaki Gelişmeler ve Yenilikler”, Journal of Azerbai-
jani Studies, s. 273.
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والوثائق الرسمية منشورة باألبجدية الاتينية14. 

ويتكون نظام التعليم الكازاخي من مراحل سبع:

التعليــم مــا قبــل المدرســة: توفــر هــذه المؤسســات تعليًمــا يهــدف إلــى إكســاب األطفــال المهــارات االجتماعيــة ( 1
ــب لغتهــم األم، وتدريــس اللغــة  ــى جان ــة إل ــة واإلنجليزي ــال اللغــات الروســية واأللماني ــم فيهــا األطف ــة، ويتعل المختلف

الكازاخية إلزامي في تلك المؤسسات.

   التعليــم العــام المتوســط: يســتمر التعليــم اإللزامــي فــي كازاخســتان 11 عاًمــا، وهنــاك 58.573 مدرســة 2( 
للمرحلــة المتوســطة تســع حوالــي 3 ماييــن طالــب، ويــزداد هــذا العــدد يوميًّــا مــع اســتمرار فتــح المؤسســات التعليمــة 
فــي أنحــاء البــاد، وفــي ضــوء المــادة المتعلقــة بالتعليــم فــي الدســتور؛ فــإن إلزاميــة التعليــم األساســي قــد زادت مــن 
فــرص الطــاب فــي الحصــول علــى العمــل فــي ضــوء نظــام يؤهــل الطالــب لمهنــة معينــة أثنــاء دراســته فــي الصــف 

العاشر والحادي عشر بعد إتمامه الصف التاسع.

ــادة مســتوى المعرفــة لــدى القــوى العاملــة ( 3 التعليــم المهنــي التقنــي: يعمــل التعليــم المهنــي التقنــي علــى زي
ا  عــادة هيكلــة توظيــف العاطليــن والموظفيــن الذيــن تركــوا العمــل، وتعــد الثانويــات المهنيــة التقنيــة مهمــة جــدًّ واإ
خصوًصــا بالنســبة للعائــات ذات الدخــل المنخفــض؛ حيــث ُيمنــح فيهــا تاركــو العمــل أو مــن لــم يحصلــوا علــى وظيفــة 

بعد التعليم الازم لتأمين وظائف لهم.

 التعليــم خــارج المدرســة: هــي مؤسســات تهــدف إلــى اســتغال أوقــات فــراغ الشــباب وتطويرهــم فــي المجــاالت 4( 
العلميــة والمســاهمة فــي تطويــر مهاراتهــم وحصيلتهــم المعرفيــة حــول المهنــة التــي يختارونهــا، ومــن أهــم هــذه 
المؤسســات: المراكــز العلميــة، ومــدارس الموســيقى والفنــون، والمســاكن الطابيــة، والمراكــز الســياحية، والماعــب، 

وحدائق األطفال، ومراكز البحرية، ويوجد نصف هذه المؤسسات في المناطق الريفية مثل القرى والبلدات.

التعليــم المتوســط الخــاص: هــي مؤسســات توفــر تعليًمــا مســاوًيا للتعليــم فــي الجامعــات والمــدارس الثانويــة ( 5
فــي الــدول صاحبــة الخبــرة فــي المجــاالت المختلفــة، وتقــدم هــذه المؤسســات تعليًمــا أثنــاء فتــرة النهــار وتعمــل ضمــن 

هيكل وزارة التربية والتعليم.

التعليم العالي: يتراوح التعليم العالي ما بين 4 إلى 7 سنوات.( 6

التعليــم مــا بعــد الجامعــة: ُتمنــح درجــة الماجســتير فــي الجامعــات فــي 3 ســنوات والدكتــوراه فــي 3 ســنوات ( 7
أيًضا15.

14  Burak Çalışkan, “Türk Cumhuriyetlerin Alfabe Mücadelesi ve Kazakistan’ın Harf Devrimi 
Kararı”, İNSAMER, 13 Nisan 2017.
15   Savaş, “Türk Dünyasında Eğitim Alanındaki...”, s. 275.
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تعــدُّ نســبة القادريــن علــى القــراءة والكتابــة مرتفعــة بشــكل ملحــوظ فــي كازاخســتان، فاعتبــاًرا مــن عــام 2015 
بلغــت النســبة 99.79٪، وتوزعــت هــذه النســبة بشــكل متســاٍو تقريًبــا بيــن الذكــور واإلنــاث اعتبــاًرا مــن عــام 1999، 
وبحســب )مركــز التعــاون اإلســامي SESRIC(؛ فــإن نســبة نفقــات الحكومــة علــى التعليــم بلغــت 2.79٪ مــن 

الناتج المحلي اإلجمالي اعتباًرا من عام 2014.

)شكل 3(: نسبة القادرين على القراءة والكتابة )٪(

وحســب إحصائيــات عــام 2016؛ فــإن نســبة الطــاب للمعلميــن فــي الدولــة تصــل إلــى 10.11٪ فــي مرحلــة 
ذا قارّنــا األعــداد  مــا قبــل المدرســة، و18.55٪ فــي المرحلــة االبتدائيــة، و6.79٪ فــي المرحلــة اإلعداديــة، واإ

بمعطيات السنوات السابقة؛ فإن نسبة الطاب للمعلمين تشهد تحًسنا في جميع مراحل التعليم.

)شكل 4(: نسبة الطلبة للمعلمين)٪(

ويوضــح الشــكل )5( توزيــع الباحثيــن مــن الذكــور واإلنــاث، فمــن بيــن 17.195 باحًثــا فــي كازاخســتان هنــاك 
8.888 من الذكور و8.306 من اإلناث.
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)شكل 5(: توزيع الباحثين

وبلغ عدد المقاالت العلمية المنشورة في كازاخستان 243 مقالة عام 2017 في مجات:

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Arts & Humanities Citation 

Index, (A&HCI), Social Science Citation Index (SSCI)16.

تركمانستان:

حصلــت تركمانســتان علــى اســتقالها فــي أكتوبــر 1991، وتعــدُّ مــن أهــم دول وســط آســيا لغناهــا بمــوارد النفــط 
والغــاز الطبيعــي، ويتجــاوز عــدد ســكانها 5 مليــون نســمة، ومنــذ اســتقالها أجــرت العديــد مــن اإلصاحــات والتغييــرات 
فــي مجــال التعليــم، وبذلــت جهــوًدا مكثفــة مــن أجــل التخلــي عــن النظــام التعليمــي األيديولوجــي لاتحــاد الســوفيتي 
واالنتقــال لنظــام تعليمــي عالمــي أكثــر حداثــة، وحظيــت فيــه اللغــة التركمانيــة باهتمــام فــي صياغــة برامــج التعليــم17، 
ومقارنــًة ببلــدان آســيا الوســطى األخــرى؛ كان نقــص الســكان الــروس والبنيــة العرقيــة األكثــر تشــابًها وتماســًكا عامــًا 

سّهل على تركمانستان عملها.

ــَن فــي ضــوء فكــرة اإلصــاح فــي العديــد مــن  ومــع ذلــك فمشــروع القــرن الذهبــي التركمانســتاني الــذي ُدشِّ
المجــاالت عقــب االســتقال؛ فشــل فــي تحقيــق التحســن المرتقــب فيمــا يخــص التعليــم، فقــد اســتمرت مشــاكل كتابــة 
الكتــب المدرســية الجديــدة وطباعتهــا وتوزيعهــا بســبب تغييــر الحــروف األبجديــة فــي تركمانســتان حتــى عــام 2006، 
ــاء والكيميــاء مــن برامــج التعليــم الثانــوي؛ بســبب عــدم القــدرة علــى إيصــال الكتــب المدرســية  ــا الفيزي وُألغيــت مادت
واألدوات التعليميــة األخــرى إلــى األماكــن الســكنية خــارج المــدن الكبــرى؛ مــا أدى إلــى تراجــع الطــاب التركمــان عــن 
نظرائهــم فــي بقيــة الــدول مــن حيــث التحصيــل المعرفــي، كمــا أدى فصــل 12 ألــف معلــم بحلــول عــام 2004 إلــى 

عجز في كوادر التدريس ذوي الكفاءة في المدارس االبتدائية واإلعدادية18.

ومنــح »صابــر مــراد نيــازوف« أول رئيــس لتركمانســتان أهميــة كبــرى لألفــكار الوطنيــة والقيــم التاريخيــة باعتبارها 
الُهويــة األساســية فــي عمليــة بنــاء الدولــة فــي فتــرة مــا بعــد االتحــاد الســوفيتي، وفــي ضــوء ذلــك ُعِمــل علــى إحيــاء 

16   http://bit.ly/2TM5jVq.
17   Current Education Issues in Centr al Asi a, OSCE, 2003, ss. 20-23.
18   Özkan, “Bağımsızlıklarının 15. Yılında...”, ss. 121-122. 
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ثقافــة األوغــوز وتاريخهــم فــي جميــع أنحــاء البــاد باعتبارهــم أســاف الشــعب التركمانــي، وانعكــس هــذا األمــر بشــكل 
إيجابي على العاقات التركية التركمانية19.

وقــام الرئيــس »قربــان قولــي بــردي محمــودف« فــي عــام 2007 بأولــى حركاتــه اإلصاحيــة فــي مجــال التعليــم، 
ــم اإللزامــي مــن 9 إلــى 10 ســنوات، وألغــى القيــود التــي ُوضعــت ســابًقا؛ بهــدف إتاحــة  ورفــع عــدد ســنوات التعلي
الفرصــة للطــاب التركمــان للدراســة فــي الخــارج، ووافــق علــى التعــاون مــع منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة 
)UNICEF( فيمــا يخــص العمليــة التعليميــة، وحقــق مشــاريع تعليميــة مشــتركة مــع مؤسســات دوليــة أكثــر مــن ســلفه 

»نيازوف«20. 

ويتكّون التعليم في تركمانستان من مراحل ثاث21: 

التعليــم مــا قبــل المدرســة: ُيســمى فــي تركمانســتان »تشــاغار باغــي«؛ أي: حديثــة األعمــار، ويشــمل الفئــة ( 1
العمريــة منــذ الــوالدة حتــى العــام الســابع، وُتــدرس اللغــة فــي هــذه المرحلــة، ومــع مــرور الوقــت يقــل اســتخدام اللغــة 

الروسية في التعليم.

 التعليــم االبتدائــي والمتوســط: يشــمل التعليــم االبتدائــي والمتوســط الفئــات مــن عمــر 7 إلــى 16 عاًمــا فــي 2( 
المــدارس التركمانيــة، وتنقســم مــدارس الثانويــة العامــة بينهــا إلــى ثانويــات مهنيــة تقنيــة، ومــدارس اللغــات األجنبيــة 

والفنون، وفي هذه المرحلة تحظى المدارس التي أنشأتها تركيا وروسيا بمزيٍد من االهتمام والتفضيل.

ــة 3(  ــة األربعــة فــي العمــل فــي مؤسســات الدول ــن مــن األعــوام الجامعي ــي: تســبب قضــاء عامي ــم العال  التعلي
بهدف التدريب في التقليل من فرصة النجاح في الحياة األكاديمية22.

وعلــى غــرار الجمهوريــات التركيــة األخــرى؛ ُتعــد نســبة القادريــن علــى القــراءة والكتابــة فــي تركمانســتان مرتفعــة، 
 ، SSCI،SCI-EXPANDED :ولكــن مــع ذلــك فعــدد المقــاالت العلميــة المنشــورة عــام 2017 فــي مجــات مثــل
A&HCI بلــغ مقالتيــن فقــط، ووفــق بيانــات منظمــة التعــاون اإلســامي )SESRIC(؛ فــإن هــذا الرقــم لــم يتجــاوز 
قــّط ثاثيــن مقــااًل خــال العشــرين عاًمــا األخيــرة، وعليــه فــإن هــذه األرقــام تبيــن المســتوى الــذي تحتلــه تركمانســتان 

بالنسبة للتعليم العالمي والدراسات العلمية.

19   Nermin Güler, “Geçiş Sürecinde Türkmenistan’ın Siyasi Yapısı: Türkmenbaşı Modeli”, Avrasya 
Dosyası, C. 7, S. 2, Yaz 2001, ss. 97-103.
20   UNICEF, “Education in Turkmenistan”, 2007, ss. 1-3.
21   OSCE, “Current Education Issues in Central Asia”, 2003, ss. 24-25.
22   European Commision, “Higher Education in Turkmenistan”, 2012, ss. 4-8.
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)شكل 6(: نسبة القدرة على القراءة والكتابة)٪( 2015

: 

)شكل7(: نشر المقاالت

أوزبكستان:

ُتعــدُّ أوزبكســتان الدولــة األولــى مــن حيــث التعــداد الســكاني فــي دول وســط آســيا، وثالــث أكبــر دولــة مــن حيــث 
المســاحة، وبالنســبة للجغرافيــا السياســية؛ فأوزبكســتان هــي الدولــة الوحيــدة التــي تحيــط بهــا بلــدان آســيا الوســطى 
وال تمتلــك حــدوًدا بحريــة، وتمتلــك أوزبكســتان تراًثــا ثقافيًّــا ثرًيــا وتاريًخــا يمتــد أللَفــْي عــاٍم، وكانــت ُتمثِّــل إحــدى أهــم 
ــا فــي كّل مــن  نقــاط »طريــق الحريــر« التاريخــي، ولعبــت المــدن األوزبكيــة مثــل: بخــارى، وخيــوة، وســمرقند؛ دوًرا عامًّ
تاريــخ العالــم اإلســامي والتركــي باعتبارهــم مراكــز سياســية وتجاريــة وثقافيــة، وتحتــل هــذه المنطقــة التــي ضمــت 
ــا لســنوات طويلــة؛ مكانــًة خاصــًة بيــن بقيــة دول آســيا  حيــاة مدنيــة مســتقرة علــى مــر العصــور وكانــت مركــًزا ثقافيًّ

الوسطى23.

ة كان التعليــم فــي أوزبكســتان قــد اقتصــر علــى المــدارس الدينيــة ومؤسســات التعليــم الدينــي التــي  ولقــرون عــدَّ
تتبــع الطريقــة التقليديــة القديمــة، لكــن الحركــة التجديديــة بقيــادة »إســماعيل غاســبرالي« أحدثــت أثــًرا كبيــًرا فــي 
المنطقــة اعتبــاًرا مــن نهايــة القــرن التاســع عشــر؛ حيــث كان يهــدف لتأســيس نظــام تعليمــي حديــث، فأســس جريــدة 

23   Haluk Alkan, “Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Hayat ve Kurumlar”, Ankara, USAK 
Yayınları, 2011, s. 119.
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)الترجمــان( وبــدأ بنشــر أفــكاره فيهــا، وبالتأثيــر الــذي أحدثتــه الجريــدة فــي وقــٍت قصيــر؛ أصبحــت ســبًبا فــي صــدور 
المجــات األكثــر قــراءًة فــي أوزبكســتان، مثــل: مجلــة تــوران، وســمرقند، والبخــاري الشــريف، وتركســتان، وافتتــح مــا 
يقــرب مــن 300 مدرســة مــن مــدارس )األصــول الجديــدة( فــي وقــٍت قصيــر فــي مدينــة بخــارى أواًل ثــم تلتهــا مــدن 

المنطقة؛ ما ساهم في تغير المجتمع نحو األفضل24.

وفــي أعقــاب هــذه التطــورات بذلــت أوزبكســتان - التــي ظلــت تابعــة لنظــام التعليــم الســوفيتي لمــدة طويلــة - 
مســاعي جديــدًة فيمــا يخــص التعليــم مــع حصولهــا علــى االســتقال عــام 1991، ووفًقــا للمــادة )41( مــن دســتور 
ــم  ــك ُخفِّضــت ســنوات التعلي ــى ذل ــة إل ــة ومراقبتهــا، وباإلضاف ــي تحــت إشــراف الدول ــم مجان ــإن التعلي أوزبكســتان؛ ف
اإللزامــي مــن 11 إلــى 9 ســنوات وفــق قانــون التعليــم الصــادر فــي 2 يوليــو 1992، وتغيــر هــذا القانــون فــي 
1995، وُأعيــدت هيكلــة التعليــم العالــي بموجــب قانــون )البرنامــج الوطنــي ألجــل التعليــم والتطويــر الذاتــي( الــذي 
وّقعــه رئيــس الجمهوريــة آنــذاك »إســام كريمــوف« فــي 29 أغســطس 1997، ورغــم وجــود مشــكات واضحــة فــي 
مؤسســات التعليــم المتوســط والعالــي فــي الفتــرات األولــى مــن إصــاح التعليــم؛ إال أن النظــام التعليمــي قــد اســتقرَّ بعــد 

ذلك25.

تتــم عمليــة التعليــم فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة بأوزبكســتان فــي دور الحضانــة وريــاض األطفــال التــي تســمى 
)حدائــق البــاالالر(؛ وتعنــي حدائــق األطفــال فــي التركيــة القديمــة، ويــدرس الطــاب بعــد ذلــك فــي مؤسســات التعليــم 
االبتدائــي والمتوســط علــى ثــاث مراحــل، ويســتطيع الطــاب فيمــا بعــد االلتحــاق بالمــدارس المهنيــة أو الجامعــة إن 
رغبــوا فــي ذلــك. وتقــع معظــم الجامعــات األوزبكيــة فــي )طشــقند(، وتضــم المدينــة واحــدة مــن أعــرق جامعــات البــاد 
التــي تأسســت عــام 1920، وهــي: )جامعــة طشــقند الحكوميــة لاقتصــاد(، كمــا تضــم المدينــة عــدة جامعــات أجنبيــة، 
مثــل: )أكاديميــة بليخانــوف الروســية لاقتصــاد(، و)جامعــة لومونوســوف موســكو الحكوميــة(، و)جامعــة كازاخســتان 
الحكوميــة(، ورغــم أن أوزبكســتان تمتلــك نظاًمــا مغلًقــا؛ إال أن أنشــطة االتحــاد األوروبــي تدعــم جامعاتهــا، ويحــق 
للطــاب األوزبــك دراســة البكالريــوس والماجســتير فــي الصيــن واليابــان فــي ضــوء االتفاقيــات التــي ُأجريــت مــع تلــك 

الحكومات26.  

وبالنظــر إلــى الشــكل البيانــي التالــي؛ نلحــظ زيــادة نســب عــدد الطــاب بالنســبة لــكل معلــم فــي أوزبكســتان فــي 
مرحلة التعليم ما قبل المدرسة والتعليم االبتدائي، وانخفاض هذا العدد في مرحلة التعليم المتوسط.

24    Ahmet Kanlıdere, “Sovyet ve Türk Tarih Yazıcılığında Rusya Müslümanlarının Düşünce Tarihi”, 
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 2, S. 1, 2004, ss. 149-151.
25   Özkan, “Bağımsızlıklarının 15. Yılında...”, ss. 117-118.
26   Özbekistan, https://www.okan.edu.tr/avrasyamerkezi/sayfa/961/ozbekistan/ (02.05.2017). 
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)شكل 8(: نسبة الطلبة للمعلمين)٪(

 كمــا بلغــت نســبة القادريــن علــى القــراءة والكتابــة فــي أوزبكســتان 100٪ اعتبــاًرا مــن 2015، وُياحــظ أن 
أوزبكســتان. فــي  التعليــم  نفقــات  حــول  معلنــة  معطيــات  أيــة  توجــد  وال  النســاء،  بيــن  أعلــى  القــراءة  معــدل 

)شكل 9(: نسبة القادرين على القراءة والكتابة )٪(

لت النســاء نحــو  ووفــق بيانــات عــام 2014؛ بلــغ عــدد الباحثيــن فــي أوزبكســتان 30.785 باحًثــا، شــكَّ
41.71٪ منهم، والرجال ٪58.29. 

)شكل 10(: توزيع الباحثين في 2014

مثــل: المجــات،  فــي  المنشــورة  العلميــة  المقــاالت  لعــدد  البيانــي  المؤشــر  انخفــاض   ورغــم 
ــا فيــه عــام 2017، كمــا  ــا عامًّ ــا ناحــظ ارتفاًع  SCI-EXPANDED. SSCI.  A&HCI عــام 2015، إال أنن

ارتفع عدد المنشورات بنسبة 16 ٪ عام 2016 ووصل إلى 370 منشوًرا.
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)شكل 11(: عدد المنشورات

قيرغيزستان:

تمــت الوحــدة السياســية القيرغيزيــة باعتبارهــا منطقــة حكــم ذاتــي تابعــة لاتحــاد الســوفيتي عــام 1924، 
وأصبحــت الدولــة واحــدة مــن الجمهوريــات التابعــة لــإدارة الســوفيتية عــام 1936، وبعــد تفــكك االتحــاد الســوفيتي 
أعلنــت قيرغيزســتان اســتقالها فــي 12 أغســطس عــام 1991، وبعدهــا عاشــت الدولــة فــي حالــة مــن عــدم 
االســتقرار فــي فتــرة حكــم الرئيــس »عســكر آكاييــف« التــي اســتمرت حتــى عــام 2015، ثــم اســتمر الوضــع فــي الفتــرة 
التــي تليــه بســبب النزاعــات السياســية حــول الدســتور واشــتعال االحتجاجــات فــي أنحــاء البــاد وظهــور الحــركات 

المعارضة27. 

مــت األنشــطة التعليميــة فــي قيرغيزســتان بموجــب قانــون التعليــم القيرغيــزي؛ ووفًقــا لــه يحــق لجميــع  ُنظِّ
مواطنــي قيرغيزســتان التعليــم المجانــي فــي المــدارس الحكوميــة، ومــع القوانيــن الجديــدة الصــادرة عــام 1992؛ ُســِمح 
بإنشــاء الجامعــات والمــدارس الخاصــة، ورغــم أن اللغــة القرغيزيــة هــي اللغــة األساســية فــي التعليــم؛ إال أن اللغــة 

الروسية ما زالت مؤثرة في الباد. 

ويتكــون التعليــم اإللزامــي مــن 11 عاًمــا، تســمى الفتــرة مــن الصــف األول حتــى الخامــس بالمرحلــة االبتدائيــة، 
ومــن الخامــس للتاســع بالمتوســطة، ومــن التاســع إلــى الحــادي عشــر بالعالــي، ويحــق للطــاب الذيــن أتمــوا بنجــاح 

11 عاًما في التعليم التقدَم أليٍّ من مؤسسات التعليم العالي28. 

وكمــا فــي باقــي الجمهوريــات التركيــة األخــرى فــي آســيا الوســطى؛ فــإن نســبة القادريــن علــى القــراءة والكتابــة 
في قيرغيزستان بلغت 100٪ تقريًبا، باإلضافة إلى ذلك فهناك مساواة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم.

27   DEİK, Kırgızistan Ülke Bülteni, 2012, s. 2.
28   Özkan, “Bağımsızlıklarının 15. Yılında...”, s. 126.
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)شكل 12(: نسبة القادرين على القراءة والكتابة )٪(

ورغــم أن قيرغيزســتان واجهــت صعوبــات اقتصاديــة كبيــرة، إال أنهــا خصصــت حصًصــا كبيــرة مــن ناتجهــا 
المحلي اإلجمالي للنفقات التعليمة، وهذا مؤشر على األهمية التي توليها الدولة للتعليم. 

)شكل 13(: النفقات التعليمية من الناتج المحلي اإلجمالي )٪(

SCI-EXPANDED. SSCI. A&H- لمجــات التــي تشــملها الــــ اكمــا أن عــدد المقــاالت العلميــة المنشــورة فــي 
CI تزداد بسرعة محدودة.

)شكل 14(: نشر المقاالت
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هنــاك عــدة أنشــطة تعليميــة تركيــة فــي قيرغيزســتان أيًضــا، فوفًقــا التفاقيــة ُوقعــت بيــن البلديــن عــام 1995؛ 
افُتتحــت جامعــة مانــاس التركيــة القيرغيزيــة، وُتعــد الجامعــة الواقعــة فــي العاصمــة )بشــكيك( المؤشــر األهــم علــى 
الوجــود التركــي هنــاك، وُتعــدَّ الجامعــة مــن أهــم االســتثمارات التــي ُأجريــت فــي قيرغيزســتان بعــد اســتقالها، كمــا كان 
ــى أن دخــول اآلالف مــن الطــاب  ــة، باإلضافــة إل ــم اآلالف مــن شــباب قيرغيزســتان اللغــة التركي ــر فــي تعلي لهــا أث

األتراك هذه الجامعة من أجل التعليم كان سبًبا في تقارب المجتمع التركي مع نظيره القيرغيزي.

النتائج:

ســعت جمهوريــات آســيا الوســطى التركيــة التــي خضعــت لنظــام التعليــم األيديولوجــي لاتحــاد الســوفيتي ومــن 
قبلــه لسياســات التعليــم فــي روســيا القيصريــة؛ إلــى تشــكيل أنظمتهــا التعليميــة وفًقــا ألفكارهــا الخاصــة بعــد حصولهــا 
علــى االســتقال، وكانــت الشــروط المتباينــة فــي هــذه الجمهوريــات الوليــدة – مثــل المــوارد البشــرية، والحالــة 
االقتصاديــة، والســلطة السياســية، والبنيــة الســكانية – مؤثــًرا فعَّــااًل فــي تحديــد أنظمتهــا التعليميــة، فأذربيجــان التــي 
تمتلــك مؤسســات تعليميــة حديثــة افُتتحــت فــي عشــرينيات القــرن الماضــي؛ قــد تقدمــت الجمهوريــات التركيــة األخــرى 
باقتصادهــا المتنامــي وحجــم نفقاتهــا علــى التعليــم، أمــا كازاخســتان التــي أصبحــت بنيتهــا أكثــر اســتقراًرا مــع الوقــت؛ 

فإنها تبدو مستعدة التخاذ خطوات جادة في سياساتها التعليمية مع إمكانياتها الحالية.

وُتعــدُّ الســمة المشــتركة األكثــر أهميــة التــي تناولناهــا فــي هــذه البحــث حــول الجمهوريــات التركيــة الخمســة 
هــي نســبة القادريــن علــى القــراءة والكتابــة والتــي تقتــرب مــن الـــ100٪؛ حيــث تضعهــم هــذه الميــزة علــى قمــة الــدول 
ــم  ــد نظــام التعلي ــة، ولعــل هــذا كان واحــًدا مــن أهــم فوائ ــى القــراءة والكتاب ــن عل اإلســامية مــن حيــث نســب القادري
الســوفيتي فــي هــذه البــاد، كمــا أن هنــاك تســاوًيا بيــن الجنســين فــي التعليــم فــي هــذه البــاد عنــد مقارنتهــا بالبــاد 
اإلســامية، وُيمثِّــل هــذا األمــر أهميــة بالغــة إذا مــا قيمناهــا باعتبارهــا مــن تأثيــرات كل مــن التقاليــد البدويــة والنظــام 

السوفيتي.

ــا ودبلوماســيًّا مــع هــذه الــدول بعــد تفــكك االتحــاد الســوفيتي، كمــا  أظهــرت تركيــا تضامنــا سياســيًّا واقتصاديًّ
قامــت بمبــادرات مهمــة فيمــا يتعلــق بالتعليــم؛ إذ بــدأت العشــرات مــن مؤسســات التعليــم التركيــة بأنشــطة عديــدة فــي 
هــذه البــاد فــي ضــوء االتفاقيــات المتبادلــة فــي مراحــل التعليــم الجامعيــة والثانويــة، ممــا زاد مــن شــعبية اللغــة التركيــة 
المســتخدمة فــي تركيــا فــي هــذه البلــدان، كمــا أنــه ســّهل علــى آالف الطــاب القــدوم إلــى تركيــا مــن أجــل الدراســة، 
لكــن وجــود العديــد مــن المؤسســات التعليميــة التابعــة لمنظمــة فتــح هللا غولــن )التــي دعمــت محاولــة االنقــاب فــي 

تركيا في 15 يوليو 2016( في هذه الباد اعُتبر مشكلة رئيسية بالنسبة لتركيا.

ورغــم اســتجابة كّل مــن أذربيجــان وتركمانســتان وكازاخســتان لطلــب تركيــا المتعلــق بإغــاق هــذه المؤسســات؛ 
إال أن هنــاك عــدًدا مــن المؤسســات التابعــة لهــذا التنظيــم اإلرهابــي مــا زالــت تمــارس أنشــطتها فــي هــذه البلــدان، ولــم 
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ــل بالعكــس  ــة الدبلوماســية، ب ــِد قيرغيزســتان أي تعليــق إيجابــي حــول الطلــب التركــي حتــى علــى ســبيل المجامل ُتب
ــم  حــت بدعمهــا لهــذه المؤسســات، وهــذا الوضــع جديــر بالماحظــة مــن حيــث عــدم اقتصــار تأثيــر هــذا التنظي صرَّ
اإلرهابــي علــى التعليــم فقــط بــل فــي البيروقراطيــة القيرغيزيــة أيًضــا، أمــا فــي أوزبكســتان؛ ففــي عــام 2000 وألســباب 
أمنيــة ُأغلقــت المؤسســات التابعــة للتنظيــم اإلرهابــي الــذي بــدأ فــي إنشــاء مؤسســاته هنــاك بعــد االســتقال، كمــا لــم 
تمنــح الدولــة إذًنــا ألي نشــاط تابــع لهــذا التنظيــم، ومــن الممكــن فــي األيــام القادمــة أن تــؤدي الجهــود التــي تبذلهــا 
تركيــا مــن خــال عــدة مؤسســات - فــي مقدمتهــا وقــف المعــارف مثــًا - إلــى إيقــاف أنشــطة هــذا التنظيــم فــي هــذه 

الباد، ومع ذلك فمن األهمية بمكان أن تتم هذه الجهود بشكل منهجي وفعَّال فيما يخص هذا األمر.

كمــا اختلــف التأثيــر الروســي فــي أنظمــة تعليــم هــذه البلــدان بعــد االســتقال بحســب حالــة كل دولــة، فبينمــا 
انخفضت أهمية اللغة الروســية في أذربيجان وأوزبكســتان وتركمانســتان في وقت قصير؛ كان االهتمام بالمؤسســات 
التعليميــة الروســية محــدوًدا للغايــة، فقــد اســتمر تأثيــر اللغــة الروســية ومؤسســات التعليــم الروســية فــي قيرغيزســتان 
مثــًا؛ بســبب احتوائهــا عــدًدا كبيــًرا مــن الســكان الــروس، كمــا أنهــا مرتبطــة بروســيا ارتباًطــا سياســيًّا واقتصاديًّــا وثيًقــا، 
ولكــن فــي اآلونــة األخيــرة انخفضــت نســبة الــروس كثيــًرا فــي التوزيــع العرقــي للســكان فــي كازاخســتان مقارنــًة 
ــه  ــذي حققت ــاد، وسيســمح التطــور ال ــى نحــو 20٪ مــن ســكان الب ــث تراجعــت إل بتســعينيات القــرن الماضــي؛ حي
كازاخســتان فــي المجــاالت الدبلوماســية واالقتصاديــة والتغيــرات الديموغرافيــة باتخــاذ خطــوات مســتقلة عــن روســيا 
بشــأن التعليــم؛ ومثَّــل قــرار االنتقــال مــن األبجديــة الســيريلية إلــى الاتينيــة فــي أبريــل 2017 أولــى اإلشــارات علــى 

ذلك. 



صادر عام 2019 عن مركز أركان للدراسات واألبحاث والنشر

تعبــر  وال  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  اآلراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إال بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


