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أكد »أخوية« العاقات.. ييف لـ»^«:

10 اتفاقيات تتّوج زيارة اأمير 
إلى أذربيجان

 حاوره     إسماعيل طاي 

يقوم ســــمو اأمير بزيارة رسمية إلى  ÷
أذربيجان يوم 8 مارس ما أهمية الزيارة 

في تطوير العاقات الثنائية؟
- نح��ن نأمل، بل كلن��ا ثقة، بأن 
زي��ارة صاح��ب الس��مو الش��يخ 
تمي��م بن حمد آل ثان��ي أمير دولة 
قط��ر، رع��اه الل��ه، إل��ى أذربيجان 
لمدة يومين، ستعطي دفعة قوية 
للعاق��ات بي��ن البلدي��ن، ونتوقع 
أن تثم��ر الزي��ارة ع��ن توطيد أكبر 
أذربيجان وقطر  بي��ن  العاقات  في 
المقبلة،  القليل��ة  الس��نوات  في 
التجارة  أرق��ام  وأن تنعك��س على 
وااس��تثمار بي��ن البلدي��ن، وأنها 
س��تفتح الباب واس��عا لمزيد من 
البلدين  بين  المحتملة  الشراكات 

في شتى القطاعات.

هل من اتفاقيات مشــــتركة ســــيتم  ÷
توقيعهــــا بيــــن البلدين بمناســــبة زيارة 

سمو اأمير؟
- من المتوقع أن تش��هد الزيارة 
توقي��ع 10 اتفاقي��ات تع��اون بين 
البلدين ف��ي مجاات ع��دة منها 
العال��ي  والتعلي��م  )التعلي��م 
والبحوث العلمي��ة، الزراعة، النقل 
ااقتصاد،  الع��دل،  والمواص��ات، 
المالية، والجم��ارك(، لتضاف إلى 
16 اتفاقية موقعة حاليا بين قطر 

وأذربيجان.

كيف تقيمون العاقات الدبلوماسية  ÷
بين البلدين؟

- نحن في أذربيجان نعتز بعاقاتنا 
مع قطر التي كانت من أوائل الدول 
التي اعترفت باس��تقال أذربيجان. 
وبعد حص��ول جمهورية أذربيجان 
على اس��تقالها باتت تولي أهمية 
بالغ��ة لتوس��يع وتطوي��ر عاقات 
المجاات  مختل��ف  ف��ي  التعاون 
العربية  والدول  الدول اأجنبية  مع 
التي ترتبط معها بالقيم والروابط 
والتاريخي��ة  والثقافي��ة  الديني��ة 
المشتركة، وباأخص مع دولة قطر 
العاقات  الشقيقة. لقد تأسست 
جمهوري��ة  بي��ن  الدبلوماس��ية 
الش��قيقة  قطر  ودولة  أذربيج��ان 
 ،1994 ع��ام  س��بتمبر   14 ف��ي 
وتوجت هذه العاق��ة بافتتاح كا 
اأذربيجانية  -السفارة  السفارتين 
في الدوحة، والسفارة القطرية في 
باكو عام -2007، لتتكّلل باتفاقية 
إعف��اء حامل��ي ج��وازات الس��فر 
الدبلوماسية اأذربيجانية وحاملي 
الدبلوماس��ية  الس��فر  ج��وازات 
والخاص��ة القطري��ة من ش��رط 
الدخول  تأش��يرة  عل��ى  الحصول 
لكا البلدين التي تم توقيعها عام 
2010. كما أنّوه بموقف دولة قطر 
الش��قيقة ودعمها الامحدود في 
مس��اندة بلدنا للوص��ول إلى حل 
عادل وش��امل للنزاع بي��ن أرمينيا 
وأذربيج��ان وقضية إقلي��م قاراباغ 
الجبلي؛ حيث ا تزال أكثر من %20 
م��ن أراضي أذربيج��ان محتلة من 
ِقب��ل اأرمن. إن العاق��ة بين قطر 
ولديهما  باأخوية  تتميز  وأذربيجان 
تعاون مثمر في مختلف المجاات، 
وهناك تعاون ناجح منذ زمن طويل 
بي��ن البلدين في إط��ار المنظمات 
الدولي��ة مث��ل اأم��م المتح��دة 
التعاون اإسامي، فكما  ومنظمة 
ذك��رت أن العاق��ات قائم��ة على 

أساس اأخوة التي ستمهد الطرق 
إنشاء شكل خاص جدا للشراكة 

المتبادلة.
الدبلوماســــية  ÷ دور  تقيمــــون  كيــــف 

القطرية في حل النزاعات في العالم؟
تتس��م  القطري��ة  السياس��ة   -
بالحكمة والموضوعية والتوازن على 
الصعيدين اإقليم��ي والدولي. كما 
يتميز الدور القط��ري بدعم الجهود 
والدولي��ة،  اإقليمي��ة  والمب��ادرات 
ورعاية الحوار بين الحضارات، وتعزيز 
التعاي��ش بي��ن اأدي��ان والثقاف��ات 
المختلف��ة، كم��ا تق��وم منظمات 
ومؤسس��ات المجتم��ع المدني في 
الدول��ة بدور هام في حش��د الموارد 
اإنس��انية  المس��اعدات  وتقدي��م 
المتض��ررة  لأماك��ن  واإنمائي��ة 
ولأطفال  العال��م،  ف��ي  والمنكوبة 
وهذه  التعلي��م،  م��ن  المحرومي��ن 
المواقف تتماش��ى وسياس��ة قطر 
الت��ي ا تألو جهدا م��ن أجل العمل 
على إرس��اء قواعد اأمن وااستقرار 
وتجس��يد  واإنس��اني  البش��ري 
الفضاءات الس��لمية ح��ول العالم، 
ما أكسبها مكانة مميزة ودورا فعاا 

على الصعيدين اإقليمي والدولي.

مــــاذا عــــن المبــــادات التجاريــــة بين  ÷
البلدين؟

ااقتصادي��ة  العاق��ات  إن   -
بي��ن البلدين ليس��ت عل��ى درجة 
مطلوب��ة، وهن��اك انخف��اض في 
ديناميكي��ة التب��ادل التجاري منذ 
ع��ام 2011، رغم أن هناك إمكانات 
واس��عة لتنمية التعاون ااقتصاد 
ف��ي ش��تى المج��اات، خاص��ة 
وتأس��يس  والس��ياحة  الزراع��ة 
ش��ركات مش��تركة ف��ي صناعة 
النف��ط والتحويل واإنتاج الزراعي، 
وغيره��ا. نحن نأم��ل أن نرى تطورا 
التجاري��ة، خاصة  المب��ادات  في 
أن البلدي��ن لديهما موارد طبيعية 
مثل النفط والغ��از، ويمكن تطوير 
عاقاتن��ا ف��ي مجال ااس��تثمار، 
وهناك اتفاقية للتعاون ااقتصادي 
والتجاري والفني، وأخرى للتشجيع 

والحماية المتبادلة لاستثمارات.

ماذا عن حجم ااستثمارات المتبادلة  ÷
والمشتركة؟

الس��فارة مهتمون  - نحن ف��ي 
القطري��ة  ااس��تثمارات  بجل��ب 
الش��ركات  ومش��اركة  أذربيجان 
اأذربيجاني��ة في تنفيذ مش��اريع 

البنية التحتية في قطر.

التــــي  ÷ والمؤهــــات  الحوافــــر  مــــا 
تطرحونهــــا اســــتقطاب المســــتثمرين 

القطريين؟
- المستثمرون اأجانب، ومجتمع 
اأعمال في دولة قطر الش��قيقة 
بإمكانه��م ااس��تفادة م��ن بيئة 
أذربيجان،  ف��ي  المواتية  اأعم��ال 
وبإمكانهم النشاط في العديد من 
بادنا  في  ااقتصادي��ة  القطاعات 
ااستثمارية  المشاريع  في  خاصة 
غير النفطية. كما يمكن ااستثمار 
في المنطق��ة الصناعية التي تم 
بناؤها ف��ي أذربيج��ان لكي تخدم 

غرض تعزيز التوجهات ذات اأولوية 
امتي��ازات خاصة  م��ع  لاقتصاد، 
تقدم للمس��تثمرين بم��ا في ذلك 
»المجم��ع الصناع��ي الكيميائي 
س��ومغايت« ال��ذي ت��م إنش��اؤه 
لتطوير الصناع��ة الكيميائية في 

أذربيجان.
إن التنمي��ة المس��تدامة الت��ي 
شهدتها أذربيجان خال ال�15 عاما 
الماضية أسهمت في جذب تدفقات 
اس��تثمارية ضخمة. ووف��رت بيئة 
للمستثمرين  وجاذبة جدا  مفضلة 
اس��تثمارية  فرص  وهناك  اأجانب. 
الزراعية، وفي  واعدة في القطاعات 
إنتاج وتصنيع اأغذية، والس��ياحة، 
الطاقة  وفي  التقني��ة،  وااتصاات 
البديل��ة، وإنت��اج مواد البن��اء، وفي 
القطاع الكيميائ��ي، وقطاع اإنارة، 

وفي علم المعادن.

هل من مشاريع مشتركة في قطاع  ÷
الغاز والنفط؟

- هناك رغبة وجدية لدى البلدين 
إقامة مش��اريع مشتركة خاصة، 
وهذا ما نتمنى تحقيقه خال زيارة 
س��مو اأمير إلى أذربيجان، خاصة 
أن هناك تشابهً كبيرً فيما يتعلق 
بإنتاج النف��ط والغاز؛ حيث تمتلك 
كبيرة،  احتياطات طبيعية  البلدان 

تجعل آفاق التعاون أوسع وأرحب.

ماذا عــــن مشــــروع إنشــــاء صندوق  ÷
الحكومتيــــن  بيــــن  مشــــترك  اســــتثمار 

القطرية واأذرية؟
- هناك رغبة من الطرفين إنشاء 
وتم  مش��ترك،  اس��تثمار  صندوق 
إعداد مش��روع مذكرة التفاهم في 
هذا المجال، هي حاليا قيد الدراسة. 
وإنشاء مثل هذا الصندوق سيفتح 
المج��ال لمزيد من ااس��تثمارات 
القطري��ة في أذربيجان ومش��اركة 
ش��ركات أذربيجاني��ة ف��ي تنفيذ 
التحتية المنفذة  البنية  مش��اريع 

في دولة قطر.

أيــــن وصل مشــــروع تأســــيس اللجنة  ÷
المشتركة ااقتصادية والفنية؟

- هناك مشروع اتفاقية تأسيس 
اللجن��ة المش��تركة ااقتصادية 
والفني��ة بي��ن حكومت��ي البلدين 
يتم دراس��ته، ونأمل التوقيع عليه 
قريبا، أن إنش��اء مثل هذه اللجنة 
سيسمح لرجال اأعمال أن يتعرفوا 
المتبادلة،  التع��اون  إمكانات  على 

ويفتح اآفاق للتعاون المثمر.

أين وصل التعاون العسكري واأمني  ÷
بيــــن البلديــــن بعــــد توقيــــع ااتفاقيــــة 

اأمنية بين البلدين؟
ع��دة  عل��ى  التوقي��ع  ج��رى   -
اتفاقيات تعاون في المجال اأمني، 
تش��مل جمي��ع مج��اات التعاون 
اأمني مث��ل )مكافحة المخدرات 
جمي��ع  ف��ي  الش��رطة  وتدري��ب 
المجاات وتبادل المعلومات(. كما 
جرى التوقي��ع كذلك على اتفاقية 
تعاون بي��ن وزارة الداخلية في دولة 
قط��ر ووزارة الطوارئ في جمهورية 
التدريب  بمج��ال  تتعلق  أذربيجان، 
وتبادل الخبرات في مجال الطوارئ 
والكوارث، سواء الطبيعية أو بفعل 
هذه  وشكلت  البش��رية.  اأخطاء 
نوعية في  ااتفاقيات تطورً وقفزةً 

العاقات المتبادلة بين البلدين.

الثقافــــي  ÷ التعــــاون  عــــن  ومــــاذا 
والعلمي بين البلدين؟

- نحن نذكر مش��اركة دولة قطر 
عام 2009 ضمن احتفاات أذربيجان 
للثقاف��ة  عاصم��ة  باختياره��ا 
اأس��بوع  اقى  حيث  اإس��امية؛ 
باكو،  بالعاصمة  القطري  الثقافي 
ش��هر يونيو 2009، نجاح��ً باهرً، 
وت��رك انطباع��ً إيجابيً ومش��رفً 
للثقاف��ة العربي��ة بش��كل ع��ام 
أذربيجان  وكانت  والقطرية خاصة. 
أول دولة -من غي��ر الدول العربية- 
وجه��ت له��ا دع��وة المش��اركة 
ف��ي احتف��اات الدوح��ة عاصمة 
للثقاف��ة العربية لعام 2010، وهذا 
ش��رف كبير، ودليل عمق العاقات. 
وشهدت اأيام الثقافة اأذربيجانية 
الت��ي أُقيم��ت -1 4 يوني��و 2010 
إقبااً ملحوظً، ونسعى إعادة هذه 
فرق  وجلب  وتطويره��ا،  الفعالي��ة 

فنية إلى الدوحة قريبا.

التــــي أصدرتها  ÷ التأشــــيرات  كم عدد 
قنصليتكــــم بالدوحــــة لزيــــارة أذربيجان 

خال 2015؟
- شهد عام 2015 زيادة ملحوظة 
في التأشيرات التي تم استصدارها، 
بنس��بة 40% عن اأعوام السابقة. 
اس��تقطاب  عل��ى  نرك��ز  ونح��ن 
الس��ياح الخليجيي��ن، وبالدرج��ة 
اأولى الس��ياح القطريين، خاصة 
أن أذربيج��ان تتمي��ز بمجاات عدة 
للس��ياحة فهناك سياحة الصيد 
والس��ياحة  الصحية  والس��ياحة 

البيئية والسياحة الثقافية.

اأذرييــــن  ÷ المواطنيــــن  عــــدد  كــــم 
المقيمين في قطر، ومجال نشاطهم؟

- يبلغ ع��دد الجالية م��ا يقارب 
ف��ي  يعمل��ون  أذربيجان��ي   200
قطاعات الطاقة والغاز وتكنولوجيا 

ااتصاات والصحة وغيرها.

التأشــــيرات  ÷ إلغــــاء  يمكــــن  هــــل 
للمواطنيــــن العادييــــن بيــــن أذربيجــــان 

وقطر؟
- ابت��داء م��ن أول فبراي��ر 2016، 
بلدان  بإم��كان مواطن��ي  أصب��ح 
مجلس التعاون الخليجي الحصول 
عل��ى تأش��يرة لم��دة 30 يوما في 
اأذربيجانية.  الدولي��ة  المط��ارات 
ونتمنى في القريب أن نشاهد مزيدا 
م��ن التيس��ير في مجال ترس��يم 

التأشيرات بين بلدينا.

مــــاذا عــــن حركــــة الطيــــران وتنقــــل  ÷
اأشخاص؟

- هن��اك رحات طيران مباش��رة 
بي��ن قط��ر وأذربيجان يومي��ً، عبر 
الخط��وط الجوية القطرية، وأحب 
أن أشير هنا إلى أن أذربيجان منحت 
أول مرة الخط��وط القطرية ميزة 

اأجواء المفتوحة.

كيــــف تتوقعون أن يكــــون مونديال  ÷
2022 في قطر؟

- لقد أضحت الدوحة عاصمة 
للرياض��ة وأضح��ى لها ش��هرة 
عالمية في استضافة الفعاليات 
قط��ر  اس��تضافة  إن  الكب��رى. 
ل��كأس العال��م 2022 هو حدث 
تاريخي ب��كل المقايي��س، ونحن 
لن��ا ثق��ة مطلق��ة بق��درة دولة 
قط��ر الصديقة على تنظيم هذا 
الحدث بتميز عاٍل ونجاح منقطع 

النظير.

ما تقييمكم لإصاحات التي قامت  ÷
بهــــا قطر فــــي مجــــال حمايــــة العمال 

وتطوير ظروف ومناخ عملهم؟
- إن ما ناحظه يوميً، أن دولة قطر 
تسعى بش��كل جدي إظهار تقدم 
فعلي في هذا الش��أن، وقد كرست 
صورة طيب��ة، وبأنه��ا تتفاعل مع 
التطورات وترف��ض منطق الجمود، 
وهذا كله س��ينعكس إيجابا على 
قط��ر والعاملين به��ا. لقد اتخذت 
دولة قطر الش��قيقة ُخطوة هاّمة 
ورائ��دة وجريئة في مج��ال حماية 
التش��ريعات  وهذه  العمال،  حقوق 
الجدي��دة الت��ي س��نتها ته��دف 
لتحس��ين وحماية أوضاع العّمال، 
وتتوافق مع اأنظمة الدولّية، وتعد 
خطوة مهمة في ااتجاه الصحيح 
نحو تحسين ظروف العمل لجميع 
م��ن يقيم عل��ى أرض قط��ر. كما 
أن��ّوه بمرونة الس��لطات القطرية 
الت��ي تواكب النمو المتس��ارع في 
إنج��از عدد من المش��اريع الكبرى 
ومش��اريع البني��ة التحتي��ة التي 
تصب في إطار تحقي��ق رؤية قطر 
ااس��تراتيجية 2030، وه��ي تعبير 
عن الرؤية الصادقة لدولة قطر في 
خلق من��اخ عمل أفض��ل. إن قطر 
تس��عى دوما نحو اأفض��ل، وهذا 
ليس غريبا عليها، وهذه التعديات 
ستمكن من تطوير منظومة حقوق 
العمالة في قطر، ومنظومة حقوق 
اإنس��ان، وتعد بادرة طيبة ستليها 
ا محالة إصاحات أخرى تستجيب 

لضرورات التنمية.

أكد سعادة الدكتور توفيق عبدالله 
ييف، سفير جمهورية أذربيجان 

لدى قطر، في حوار لـ »^« أن 
زيارة حضرة صاحب السمو، الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر 
إلى أذربيجان يوم 8 مارس الجاري 

ستعطي دفعة قوية للعاقات 
بين البلدين، وتثمر عن توطيد أكبر 

في العاقات في السنوات القليلة 
المقبلة، افتا إلى أنه سيتم التوقيع 

على 10 اتفاقيات مشتركة في 
مجاات )التعليم والتعليم العالي 

والبحوث العلمية، الزراعة، النقل 
والمواصات، العدل، ااقتصاد، 

المالية، والجمارك(، لتضاف إلى 16 
اتفاقية موقعة حاليا بين البلدين. 

وأكد سعادة السفير أن العاقة 
بين قطر وأذربيجان تتميز باأخوية، 

افتا إلى أن السياسة القطرية 
تتسم بالحكمة والموضوعية 

والتوازن على الصعيدين اإقليمي 
والدولي، وأن قطر ا تدخر جهدا 

من أجل العمل على إرساء قواعد 
اأمن وااستقرار البشري واإنساني. 

ووصف اإصاحات التي باشرتها 
قطر لحماية العمال، بالُخطوة 

الهامة والرائدة والجريئة، والتي 
كرست صورة طيبة، بأن قطر 
تتفاعل مع التطورات وترفض 

منطق الجمود... كما تحدث عن 
قضايا أخرى تطالعونها في نص 

الحوار التالي..

16 اتفاقية 
ُوِقعت بين قطر 

وأذربيجان

40% زيادة 
في التأشيرات 
التي أصدرتها 

القنصلية

زيارة اأمير 
ستنعكس على 

أرقام التجارة 
وااستثمار بين 

البلدين

نأمل أن تتوج 
الزيارة باتفاقيات 
شراكة في الغاز 

والنفط

قطر قادرة على 
تنظيم مونديال 

2022 بنجاح 
منقطع النظير

إصاحات حقوق 
العمال ُخطوة 
مهمة ورائدة 

وجريئة

السياحة في أذربيجان تغازل المستثمرين القطريين




