
حوار- سميح الكايد:

أكـــد ســـعـــادة الــدكــتــور تــوفــيــق بــايــيــف ســفــيــر أذربـــيـــجـــان بــالــدوحــة أن 
الستقبال  وســـاق  قــدم  على  تــقــوم  وشعبياً  رســمــيــاً  األذريــــة  االســتــعــدادات 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى 

خالل زيارته للعاصمة باكو بعد غد الثالثاء.
للعاصمة  األمــيــر  ســمــو  زيــــارة  بمناسبة  مــع [  حـــوار  فــي  وأشــــار 
الــزيــارة  لتلك  بــالــغ  باهتمام  تنظر  حكومته  أن  إلــى  بــاكــو  األذربــيــجــانــيــة 
التاريخية لسمو األمير معرباً عن قناعته بأنها تشكل محطة مضيئة على 

مسار العالقات القائمة بين البلدين على مختلف الصعد والمستويات.
وأكد أن زيارة سمو األمير تحظى بترحيب رسمي وشعبي واسع لتتويج 
وتوقيع  واالرتــقــاء  التطوير  من  لمزيد  البلدين  بين  التاريخية  العالقات 

االتفاقيات التي تحقق مصلحة شعبي البلدين.

وأشار إلى أن البلدين يرتبطان بعالقات أخوية وودية تاريخية تعمقت 
بشكل كبير في ضوء مساندة ودعم قطر للقضية األذرية المتمثلة بإقليم 
«كاراباخ» للوصول إلى حلٍّ عادٍل وشامٍل للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان 

وقضية إقليم كاراباخ.
وقال: نعتز بعالقاتنا مع قطر التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت 
وأتاحت  الدبلوماسية  العالقات  معها  وأقامت  الحديثة  أذربيجان  بسيادة 
لها فرصة االنتفاع من خبراتها وتجاربها الرائدة في مختلف المجاالت.

وثمن مواقف قطر المبدئية في دعم مختلف القضايا اإلنسانية العادلة 
ومد يد العون للشعوب التي تسعى إلى تحقيق سيادتها والعمل على حل 
نص  يلي  وفيما   .. البناءة  الدبلوماسية  الــحــوارات  عبر  القضايا  مختلف 

الحوار:

محلياتمحليات٢٠٢٠
األحد ٢٦ جمادى األولى ١٤٣٧هـ - ٦ مارس ٢٠١٦ م - العدد (١٢٣٥٦)

أذربيجان تتطلع الستقبال األمير الثالثاءأذربيجان تتطلع الستقبال األمير الثالثاء
استعدادات رسمية وشعبية لزيارة سموه .. السفير باييف لـ [:

ـــــوى الــــــعــــــالقــــــات ـــــت ـــــس ـــــم ــــــــدة لـــــــالرتـــــــقـــــــاء ب ــــــــدي ـــــــة ج ـــــــع ـــــــو دف ـــــــاك ـــــــــــى ب ــــــــر إل ــــــــي ــــــــــــــــارة األم زي
ڈ كيف ترون أهمية الزيارة 
الــمــرتــقــبــة لـــحـــضـــرة صــاحــب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثــانــي أمــيــر الــبــالد الــمــفــدى إلى 

اذربيجان؟
نــــــنــــــظــــــر   -
كبير  بــاهــتــمــام 
ــــارة  ــــزي لـــتـــلـــك ال
الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة 
الـــــتـــــي ســتــشــهــد 
على  مــبــاحــثــات 
أعلى المستويات 
تــجــمــع قــيــادتــي 
متمثلة  البلدين 
األمير  سمو  في 
والــــــــــرئــــــــــيــــــــــس 
ـــهـــام عــالــيــيــف  إل
وهناك  الثالثاء، 
اســــــــتــــــــعــــــــدادات 
أذريــــــة رســمــيــة 

وشـــعـــبـــيـــة عــــالــــيــــة الـــمـــســـتـــوى 
الســتــقــبــال ســمــو األمـــيـــر الـــذي 
من  بدعوة  باكو  العاصمة  يزور 

الرئيس األذربيجاني.

مستوى العالقات
ڈ كــيــف تــصــفــون الــعــالقــات 

بين البلدين حالياً؟
الــبــلــديــن  الــــعــــالقــــات بـــيـــن   -
تأسست  حــيــث  ومــتــيــنــة  أخــويــة 
بين  ــومــاســيــة  ــل ــدب ال الـــعـــالقـــات 
عــام  سبتمبر   ١٤ فــي  الــبــلــديــن 
غير  سفير  طــريــق  عــن   ،١٩٩٤
مــقــيــم فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
العالقة  تلك  وتوجت  السعودية 
السفارة  السفارتين  كال  بافتتاح 
األذربــــيــــجــــانــــيــــة فــــي الــــدوحــــة 

والقطرية في باكو عام ٢٠٠٧.
 فــبــعــد حـــصـــول جــمــهــوريــة 
باتت  استقاللها  على  أذربيجان 
تـــولـــي أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة لــتــوســيــع 
وتــطــويــر عــالقــات الــتــعــاون في 
الـــدول  مــع  الــمــجــاالت  مختلف 
التي  العربية  والـــدول  األجنبية 
والروابط  بالقيم  معها  ترتبط 
والتاريخية  والثقافية  الدينية 
دولة  مع  وبــاألخــص  المشتركة 
باتفاقية  لتتكلل  الشقيقة،  قطر 

السفر  جـــــوازات  حــامــلــي  إعــفــاء 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة األذربـــيـــجـــانـــيـــة 
وحـــــامـــــلـــــي جـــــــــــــوازات الـــســـفـــر 
الدبلوماسية والخاصة القطرية 
مــــــــــــــن شــــــــــرط 
الـــحـــصـــول عــلــى 
الدخول  تأشيرة 
لــــكــــال الـــبـــلـــديـــن 
إبرامها  تم  التي 

عام ٢٠١٠.
وبــــــــــــــــهــــــــــــــــذا 
الــخــصــوص نــود 
الـــــتـــــنـــــويـــــه إلـــــى 
أهـــمـــيـــة مــوقــف 
قـــطـــر ودعــمــهــا 
ـــــــالمـــــــحـــــــدود  ال
ــــدة  فـــــــي مــــســــان
ــدنــا لــلــوصــول  ــل ب
إلــــى حـــل عـــادل 
وشـــامـــل لــلــنــزاع 
بـــيـــن أرمـــيـــنـــيـــا وأذربــــيــــجــــان 
الجبلي  كــارابــاخ  إقليم  وقضية 
حـــيـــث تــــم تـــشـــريـــد مــــا يـــقـــارب 

المليون شخص من ديارهم.
نعتز  أذربـــيـــجـــان  فـــي  نــحــن 
كانت  الــتــي  قطر  مــع  بعالقاتنا 
اعترفت  التي  الــدول  أوائــل  من 
وأقــامــت  أذربــيــجــان  باستقالل 
مـــعـــهـــا عــــالقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة 
وأتاحت لها فرصة االنتفاع من 
في  الــرائــدة  وتجاربها  خبراتها 

مختلف المجاالت. 
وأســــعــــى لــتــفــعــيــل خـــطـــوات 
ـــعـــاون فــي  ـــت جــــّديــــة لــتــعــزيــز ال
ــــمــــجــــاالت، هــنــاك  مــخــتــلــف ال
لتنمية  كثيرة  ومــجــاالت  آفــاق 
فخامة  أوصاني  وقد  العالقات 
الـــرئـــيـــس األذربــــيــــجــــانــــي عــنــد 
ــــة  تــعــيــيــنــي ســـفـــيـــراً لــــــدى دول
قطر، بقوله «إّن العالقات بين 
البلدين متمّيزة، ولكْن أنا أريد 
أعــلــى من  الــعــالقــات  تــكــون  أْن 

هذا المستوى».

مستقبل واعد
المستجدات  أبــرز  هي  ما  ڈ 

في مسار العالقات؟
بــيــن  مـــــوجـــــود  الـــــتـــــعـــــاون   -

في  واعــد  مستقبل  وله  البلدين 
نسعى  ونــحــن  الـــمـــجـــاالت،  كـــل 
بين  الشراكة  تطوير  إلــى  دائــمــاً 
بلدينا، ونحن كسفارة مهتمون 
القطرية  االســتــثــمــارات  بجلب 
ــــــدرس حــالــيــاً  ألذربــــيــــجــــان، ون
أذربيجانيين  مستثمرين  جلب 
إلى قطر في مختلف المجاالت 
في  ملحوظة  زيـــادة  نشهد  كما 
اإلقبال السياحي من القطريين 
خـــاصـــة وأن  إلـــــى أذربــــيــــجــــان 
أذربيجان تتميز بمجاالت عدة 
للسياحة، فهناك سياحة الصيد 
والسياحة  الصحية  والــســيــاحــة 
للقطريين  الــبــيــئــيــة.وتــشــجــيــعــاً 
لــلــســفــر إلـــى أذربـــيـــجـــان أصــبــح 
بإمكانهم الحصول على تأشيرة 
دخــــول (فـــيـــزا) مــن الــمــطــارات 
األذربـــيـــجـــانـــيـــة الــــدولــــيــــة، فــال 
لدخول  القطريين  على  شروط 
اتفاقيات  وهــنــاك  أذربــيــجــان، 
مـــتـــنـــوعـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن فــي 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت الــتــجــاريــة 
والـــنـــقـــل واألمــــــن واالســـتـــثـــمـــار 

والسياحة وغيرها.

اتفاقيات
ڈ ما هي طبيعة االتفاقيات 
الزيارة  خالل  توقيعها  المتوقع 

المنتظرة لسمو األمير؟
تـــــــــوجـــــــــد   -
ــــــــات  ــــــــفــــــــاقــــــــي ات
مـــــوقـــــعـــــة حـــــول 
«تجنب االزدواج 
الـــــــضـــــــريـــــــبـــــــي» 
و»االتــــــــــــــفــــــــــــــاق 
عـــــلـــــى تـــشـــجـــيـــع 
والــــــــحــــــــمــــــــايــــــــة 
الـــــــمـــــــتـــــــبـــــــادلـــــــة 
لــــــالســــــتــــــثــــــمــــــار 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن» 
وكذلك «االتفاق 
ـــــــشـــــــاء  ـــــــى إن عـــــــل
األعــمــال  مجلس 
الـــمـــشـــتـــرك بــيــن 
غـــرفـــة الــتــجــارة 

والــصــنــاعــة بــيــن الــبــلــديــن» إن 
ظروف  خلق  على  يساعد  ذلك 
ـــــة لــــــوضــــــع الــــخــــطــــوط  ـــــي مـــــوات
االقتصادي  للتعاون  الرئيسية 

بين حكومة أذربيجان وقطر.
وفــــــــي إطـــــــــار ذلــــــــك ســيــتــم 
خـــالل زيــــارة ســمــو األمــيــر إلــى 
أذربــــيــــجــــان تـــوقـــيـــع عـــــدد مــن 
اتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــات 
الــــتــــعــــاون بــيــن 
الــــبــــلــــديــــن فــي 
مــــــــــــــجــــــــــــــاالت 
ـــــــيـــــــم  ـــــــتـــــــعـــــــل ال
العالي  والتعليم 
والـــــــــبـــــــــحـــــــــوث 
ــــــمــــــيــــــة،  ــــــعــــــل ال
والـــــــــــزراعـــــــــــة، 
والــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــل 
والـــمـــواصـــالت، 
والــــــــــــــعــــــــــــــدل، 
واالقــــــتــــــصــــــاد، 
والـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة، 

والجمارك.

األمني التعاون 
ڈ ماذا عن التعاون األمني؟

بـــيـــن  اتـــــفـــــاقـــــيـــــة  هــــــنــــــاك   -
جميع  تشمل  الشقيقين  البلدين 
مثل  األمني،  التعاون  مجاالت 

وتــدريــب  الــمــخــدرات  مكافحة 
الــشــرطــة وتـــبـــادل الــمــعــلــومــات 
كما أن هناك اتفاق تعاون بين 
الــداخــلــي «لخويا»،  األمــن  قــوة 
جمهورية  في  الطوارئ  ووزارة 
أذربـــــيـــــجـــــان، يــتــعــلــق بــمــجــال 
في  الخبرات  وتــبــادل  التدريب 
سواء  والكوارث  الطوارئ  مجال 
األخـــطـــاء  بــفــعــل  أو  الــطــبــيــعــيــة 
االتـــفـــاقـــيـــة  أن  كـــمـــا  الـــبـــشـــريـــة 
بين  توقيعها  تــم  الــتــي  األمــنــيــة 
تطوراً  شّكلت  وقطر  أذربيجان 
وقـــفـــزًة نــوعــيــة فـــي الــعــالقــات 
الــمــتــبــادلــة بــيــن الــبــلــديــن وهــي 
ســـاريـــة الــمــفــعــول مــنــذ تــاريــخ 

توقيعها.
ــتــعــاون  ڈ كــيــف تــصــفــون ال
فــــي مـــجـــال الـــنـــقـــل والــســكــك 
الــحــديــديــة وإمـــكـــانـــات تــبــادل 
البنى  مــشــاريــع  فــي  الــخــبــرات 

التحتية؟
- أذربــيــجــان تــمــتــلــك خــبــرًة 
واسعًة في هذا المجال، ونأمل 
دولــة  فــي  األشــقــاء  يستفيد  أن 
قطر الشقيقة من هذه الخبرة، 

ولدينا أمٌل كبيٌر بأن نقوَم -عند 
انتهاء األزمات التي تعاني منها 
بــربــِط  األوسط-  الــشــرق  دول 
ببعضها  لــنــا  الــمــجــاورة  الــــدول 

وإحياء «طريق 
من  الـــحـــريـــر» 
خـــــــالل شــبــكــة 
نـــــــقـــــــل بـــــريـــــة 
وخــــــــــــطــــــــــــوط 
حــــــــــديــــــــــديــــــــــة 
حــــــــــديــــــــــثــــــــــة.. 
لن  وبــالــتــأكــيــد 
نـــنـــســـى وجــــــوَد 
رحالت طيران 
مــــــــــبــــــــــاشــــــــــرة 
بــــــــيــــــــن قــــطــــر 
ـــــجـــــان  ـــــي وأذرب
يــــومــــيــــاً تـــقـــوم 
بـــهـــا الــخــطــوط 
الـــــــــــجـــــــــــويـــــــــــة 

خطوط  أن  وأعتقد  القطرية، 
الـــطـــيـــران لــيــســت فـــقـــط لــنــقــل 
ـــمـــد جـــســـور  ـــــركـــــاب وإنـــــمـــــا ل ال
الـــــتـــــواصـــــل والــــــتــــــرابــــــط بــيــن 
ـــشـــعـــوب، خــــاّصــــًة تـــلـــك الــتــي  ال
تــتــمــتــع بــالــعــديــد مـــن الــقــواســم 
بين  الــحــال  هــو  كما  المشتركة 

قطر وبالدنا.

الطاقة قطاع 
الـــــتـــــعـــــاون  عـــــــن  مــــــــــــاذا  ڈ 
فــي  القطري-األذربيجاني 

قطاع الطاقة؟ 
بين  كــبــيــٌر  تـــشـــابـــٌه  هـــنـــاك   -
الـــبـــلـــديـــن فــيــمــا يــتــعــلــق بــإنــتــاج 
يمتلك  حــيــث  والــــغــــاز،  الــنــفــط 
الـــبـــلـــدان احـــتـــيـــاطـــات طــبــيــعــيــة 
كــبــيــرة تــجــعــل أفـــــاق الــتــعــاون 
المتوقع  ومــن  وأرحـــب،  أوســـع 
أن تــتــطــور عــالقــاتــنــا فـــي هــذا 
ال تـــوجـــد أّيـــة  الـــمـــجـــال حـــالـــيـــاً 
مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة لــألســف، 
عـــدم  يـــعـــنـــي  ال  ــــــك  ذل ولـــــكـــــّن 
البلدين  من  جاّدة  رغبة  وجود 
الــشــقــيــقــيــن بـــإقـــامـــة مــشــاريــع 
مــشــتــركــة ونـــأمـــألن يــتــم ذلــك 

خالل زيارة سمو األمير.
مـــســـار  تـــقـــيـــمـــون  كـــيـــف  ڈ 

بعد  الــدبــلــومــاســيــة  الـــعـــالقـــات 
بين  تــدشــيــنــهــا  مـــن  عـــامـــاً   ٢٢

البلدين؟
خـــطـــوات  لــتــفــعــيــل  نــســعــى   -
جّدية تهدف إلى 
تــعــزيــز الــتــعــاون 
بـــــيـــــن الــــبــــلــــديــــن 
فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
الـــــــــمـــــــــجـــــــــاالت، 
ــــــاك آفــــــاق  وهــــــن
كثيرة  ومجاالت 
العالقات.  لتنمية 
وقـــــــد أوصـــــانـــــي 
فــخــامــة الــرئــيــس 
ـــــي  ـــــجـــــان ـــــي األذرب
ـــــد تـــعـــيـــيـــنـــي  عـــــن
ســــفــــيــــراً لـــدولـــة 
قــــطــــر، بـــقـــولـــه: 
الـــعـــالقـــات  «إّن 
بـــــيـــــن الــــبــــلــــديــــن 
ـــا أريــــد أْن  مــتــمــّيــزة، ولـــكـــْن أن
هذا  مــن  أعلى  العالقات  تكون 

المستوى».

 الدور القطري
ـــــــــدور  ال ـــــــــــرون  ت كـــــيـــــف  ڈ 
ـــعـــامـــل مــع  ـــت الــــقــــطــــري فـــــي ال
ــا اإلقــلــيــمــيــة  مــخــتــلــف الــقــضــاي

والدولية؟
الـــقـــطـــري  الــــــــدور  يــتــمــيــز   -
بـــدعـــم الـــجـــهـــود والــــمــــبــــادرات 
اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، ورعــايــة 
الحوار بين الحضارات، وتعزيز 
التعايش بين األديان والثقافات 
الــمــخــتــلــفــة مــثــال ذلــــك انــعــقــاد 
الثاني  الــدولــي  الــدوحــة  مؤتمر 
عقد  الــذي  األديــان  لحوار  عشر 
الماضي،  فبراير   ١٦ بالدوحة 
كما تقوم منظمات ومؤسسات 
الــمــجــتــمــع الــمــدنــي فـــي الــدولــة 
بــــدور هـــام فــي حــشــد الــمــوارد 
اإلنسانية  المساعدات  وتقديم 
المتضررة  لألماكن  واإلنمائية 
والمنكوبة في العالم ولألطفال 
ما  التعليم،  مــن  الــمــحــرومــيــن 
ودوراً  مــمــيــزة  مــكــانــة  أكــســبــهــا 
اإلقليمي  الصعيدين  على  فعاالً 

والدولي.

ال تأشيرات 
لدخول 

القطريين 
.. وفرص 

متنوعة أمام 
المستثمرين 

قطر من 
أوائل الدول 

التي اعترفت 
باستقالل 
أذربيجان 

ودعمت قضيتنا

العالقات 
بين البلدين 

الشقيقين 
متينة وتشهد 

تطوراً في كافة 
المجاالت 

د. باييف




