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ً ــــــــوازن إقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولـــــيـــــا ــــــــت ــــة وال ــــي ــــوع ــــوض ــــم ـــة وال ـــم ـــك ـــح ـــال ـــم ب ـــس ـــت ــــقــــطــــريــــة ت ــــاســــة ال ــــســــي ال
ڈ تحتفلون باليوم الوطني األذري.. ماذا 

عن رمزية هذا االحتفال بالدوحة؟
- عــنــدمــا نــحــتــفــل بــعــيــدنــا الـــوطـــنـــي هنا 
بالدوحة، فإننا نحتفل كذلك بتنامي وتطور 
عالقاتنا وما تشهده من تعزيز على مختلف 
بين  العالقات  وتمتد  األوجــه  وكافة  الصعد 
قطر وأذربيجان ألكثر من ٢٢ عاماً، حيث 
البلدين  بين  الدبلوماسية  العالقات  تأسست 
هذه  وتــوجــت   ،١٩٩٤ عــام  سبتمبر   ١٤ فــي 
في  األذربيجانية  السفارتين  بافتتاح  العالقة 
عام  باكو  فــي  القطرية  والــســفــارة  الــدوحــة، 

.٢٠٠٧
العالقات  مسار  فــي  الجديد  هــو  ومــا  ڈ 

القطرية األذرية؟
مع  وتتنامى  باستمرار  تتعّزز  عالقاتنا   -
مـــرور الــوقــت أكــثــر وأكــثــر، فــهــنــاك تــشــاور 
أوجــه  كافة  لبحث  بيننا  متواصل  وتباحث 
العالقات  مسار  في  والتطورات  المستجدات 
األخوية بين البلدين، وأود هنا اإلشــارة إلى 
األيــام  بتطور  المتطّورة  الــعــالقــات  هــذه  أن 
خالل  قوية  بدفعة  وحظيت  للذروة  توجت 
زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
مؤخراً  المفدى  الــبــالد  أمير  ثاني  آل  حمد 
إلــى أذربــيــجــان، حيث فتحت هــذه الــزيــارة 
التاريخية الباب واسعاً لتعزيز واقع الشراكات 

بين البلدين في مختلف المجاالت.
ڈ وهل من زيارات رسمية متبادلة على 
أي  وعــلــى  البلدين  بين  الــقــريــب  المستوى 

مستوى إن وجدت حالياً؟
- الــــزيــــارات بــيــن الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن ال 
بد  ال  وهــنــا  الــصــعــد،  مختلف  عــلــى  تــتــوقــف 
الــيــوم  بــهــا  ســيــقــوم  زيــــارة  عــلــى  أطلعكم  أن 
يعرب  محمد  المار  األذري  الخارجية  وزير 
للدوحة، حيث سيلتقي المسؤولين ويبحث 
معهم آفاق التعاون المشترك بين البلدين، 
كــمــا ســيــخــاطــب الــــوزيــــر مــنــتــدى الـــدوحـــة 
السادس عشر، إضافة إلى ذلك فهناك زيارة 
أخرى لوزير التعليم العالي األذري ميخائيل 
وهنا  غــداً،  تبدأ  للدوحة  جــبــاروف  مكائيل 
ال بد من القول أن زيارة وزيرين على هذا 
حقيقة  تجسد  نفسها  الفترة  وفي  المستوى 

عمق وقوة روابطنا وعالقاتنا األخوية.
سيتم  مشتركة  اتــفــاقــيــات  مــن  وهــل  ڈ 
توقيعها بين البلدين بمناسبة الزيارتين؟

- بيننا اتفاقيات عديدة ومذكرات تفاهم 
فـــي مـــجـــاالت مـــتـــعـــّددة تــتــوافــق ومــصــالــح 

البلدين وشعبيهما.
ـــعـــالقـــات  ـــل ل تـــقـــيـــيـــمـــكـــم  هــــــو  ومــــــــا  ڈ 
ربع  قرابة  عليها  مضى  التي  الدبلوماسية 

قرن؟
- نــحــن فـــي أذربـــيـــجـــان نــعــتــز بــعــالقــاتــنــا 
التي  الـــدول  أوائـــل  مــن  كانت  التي  قطر  مــع 
اعترفت باستقالل أذربيجان، وبعد حصول 

باتت  استقاللها  على  أذربــيــجــان  جمهورية 
عالقات  وتطوير  لتوسيع  بالغة  أهمية  تولي 
الــتــعــاون فــي مختلف الــمــجــاالت مــع الــدول 
األجــنــبــيــة والـــــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي تــرتــبــط 
والثقافية  الدينية  والــروابــط  بالقيم  معها 
دولة  مع  وباألخص  المشتركة،  والتاريخية 
قــطــر الــشــقــيــقــة.. لــقــد تــأســســت الــعــالقــات 
الدبلوماسية بين جمهورية أذربيجان ودولة 
 ،١٩٩٤ عــام  سبتمبر   ١٤ في  الشقيقة  قطر 
وتوجت هذه العالقة بافتتاح كال السفارتين 
الــــدوحــــة،  فــــي  ـــيـــة  ـــيـــجـــان األذرب -السفارة 
 ،-٢٠٠٧ عــام  بــاكــو  فــي  القطرية  والــســفــارة 
لتتكّلل باتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر 
جوازات  وحاملي  األذربيجانية  الدبلوماسية 
من  القطرية  والخاصة  الدبلوماسية  السفر 
لكال  الــدخــول  تأشيرة  على  الحصول  شــرط 

البلدين التي تم توقيعها عام ٢٠١٠.
الــدبــلــومــاســيــة  دور  تــقــّيــمــون  وكــيــف  ڈ 
القضايا  مختلف  مع  التعامل  في  القطرية 
اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة وحـــل الــنــزاعــات في 

العالم؟
ـــواقـــع الــســيــاســة الــقــطــريــة تتسم  فـــي ال  -
بــالــحــكــمــة والـــمـــوضـــوعـــيـــة والـــــتـــــوازن على 
يتمّيز  كما  والــدولــي،  اإلقليمي  الصعيدين 
والــمــبــادرات  الجهود  بدعم  القطري  الـــدور 
بين  الــحــوار  ورعــايــة  ــيــة،  والــدول اإلقليمية 
األديــان  بين  التعايش  وتعزيز  الــحــضــارات، 
منظمات  تقوم  كما  المختلفة،  والثقافات 
ومـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي فـــي قطر 

بــــــدور هـــــام فــــي حـــشـــد الـــــمـــــوارد وتــقــديــم 
لألماكن  واإلنــمــائــيــة  اإلنسانية  الــمــســاعــدات 
ولألطفال  العالم،  في  والمنكوبة  المتضّررة 
المواقف  وهــذه  التعليم،  مــن  المحرومين 
جهداً  تــألــو  ال  الــتــي  قطر  وســيــاســة  تتماشى 
مــن أجـــل الــعــمــل عــلــى إرســــاء قــواعــد األمــن 
وتجسيد  واإلنــســانــي  الــبــشــري  واالســـتـــقـــرار 
أكسبها  ما  العالم،  حــول  السلمية  الفضاءات 
الصعيدين  على  فّعاالً  ودوراً  مميزة  مكانة 

اإلقليمي والدولي.
ــــى واقـــــع الـــعـــالقـــات بين  ڈ بـــالـــعـــودة إل

البلدين ماذا عن العالقات التجارية؟
التعاون  لتنمية  واسعة  إمكانات  هناك   -
االقـــتـــصـــاد فــــي شـــتـــى الــــمــــجــــاالت، خــاصــة 
الـــــزراعـــــة والـــســـيـــاحـــة وتـــأســـيـــس شـــركـــات 
ــنــفــط والــتــحــويــل  مــشــتــركــة فـــي صــنــاعــة ال
أن  نأمل  نحن  وغيرها..  الزراعي،  واإلنتاج 
في المبادالت التجارية، خاصة  نرى تطوراً 
أن الــبــلــديــن لــديــهــمــا مـــــوارد طــبــيــعــيــة مثل 
في  عالقاتنا  تطوير  ويمكن  والغاز،  النفط 
للتعاون  اتفاقية  وهناك  االستثمار،  مجال 
ــفــنــي، وأخـــرى  االقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري وال

للتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات.
ڈ ومـــــــــاذا عـــــن حـــجـــم االســــتــــثــــمــــارات 

المتبادلة والمشتركة؟
- نــتــطــلــع بــاهــتــمــام كــبــيــر لــتــعــزيــز واقـــع 
خاصة  البلدين  بين  المتبادلة  االستثمارات 

أن لديهما إمكانات هائلة في هذا اإلطار.
ڈ ومـــا هــي الــحــوافــر والــمــؤهــالت التي 

تـــطـــرحـــونـــهـــا الســـتـــقـــطـــاب الــمــســتــثــمــريــن 
القطريين؟

- المستثمرون ومجتمع األعمال في قطر 
الشقيقة بإمكانهم االستفادة من بيئة األعمال 
النشاط  وبإمكانهم  أذربيجان،  في  المواتية 
في  االقتصادية  القطاعات  مــن  العديد  فــي 
بالدنا خاصة في المشاريع االستثمارية غير 
النفطية، كما يمكن االستثمار في المنطقة 
الصناعية التي تم بناؤها في أذربيجان لكي 
تخدم غرض تعزيز التوجهات ذات األولوية 
ـــازات خـــاصـــة تــقــّدم  ـــي لـــالقـــتـــصـــاد، مـــع امـــت
للمستثمرين بما في ذلك «المجّمع الصناعي 
الــكــيــمــيــائــي ســومــغــايــت» الــــذي تـــم إنــشــاؤه 
أذربيجان،  في  الكيميائية  الصناعة  لتطوير 
وقد أسهمت التنمية المستدامة التي شهدتها 
أذربــيــجــان خـــالل الـــــ١٥ عــامــاً الــمــاضــيــة في 
جذب تدفقات استثمارية ضخمة، ووفرت 
للمستثمرين  جــــداً  وجـــاذبـــة  مــفــّضــلــة  بــيــئــة 
واعــدة  استثمارية  فــرص  وهناك  األجــانــب، 
في القطاعات الزراعية، وفي إنتاج وتصنيع 
وفي  التقنية  واالتصاالت  والسياحة  األغذية 
ــتــاج مـــواد الــبــنــاء، وفــي  الــطــاقــة الــبــديــلــة، وإن
القطاع الكيميائي، وقطاع اإلنارة، وفي علم 

المعادن.
ڈ وهل من مشاريع مشتركة في قطاع 

الغاز والنفط؟
إلقامة  البلدين  لدى  جادة  رغبة  هناك   -
نتمنى  مــا  وهـــذا  خــاصــة،  مشتركة  مشاريع 
كبيراً  تــشــابــهــاً  هــنــاك  أن  خــاصــة  تحقيقه، 

فيما يتعلق بإنتاج النفط والغاز؛ حيث يمتلك 
تجعل  كــبــيــرة،  طبيعية  احــتــيــاطــات  الــبــلــدان 

آفاق التعاون أوسع وأرحب.
ڈ ومـــــاذا عـــن مـــشـــروع إنـــشـــاء صــنــدوق 

استثمار مشترك؟
- هـــنـــاك رغـــبـــة مــــن الـــطـــرفـــيـــن إلنـــشـــاء 
صـــنـــدوق اســتــثــمــار مـــشـــتـــرك، وتــــم إعــــداد 
المجال،  هــذا  في  التفاهم  مذكرة  مشروع 
المجال  سيفتح  الصندوق  هــذا  مثل  وإنــشــاء 
لــمــزيــد مـــن االســـتـــثـــمـــارات الــقــطــريــة في 
أذربيجانية  شــركــات  ومــشــاركــة  أذربــيــجــان 
في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المنفذة في 

دولة قطر.
ڈ ومــا هي أوجــه التعاون األخـــرى على 

سبيل المثال العسكرية واألمنية؟
تعاون  اتفاقيات  عــدة  على  التوقيع  تــم   -
مجاالت  جميع  تشمل  األمــنــي،  المجال  فــي 
الــمــخــدرات  مكافحة  مثل  األمــنــي  الــتــعــاون 
وتــــدريــــب الـــشـــرطـــة فـــي جــمــيــع الــمــجــاالت 
وتبادل المعلومات، كما جرى التوقيع كذلك 
الداخلية في  على اتفاقية تعاون بين وزارة 
جمهورية  في  الــطــوارئ  ووزارة  قطر  دولــة 
وتبادل  التدريب  بمجال  تتعلق  أذربيجان، 
الخبرات في مجال الطوارئ والكوارث، سواء 
الطبيعية أو بفعل األخطاء البشرية، وشّكلت 
وقــفــزًة نوعية في  هــذه االتــفــاقــيــات تــطــوراً 

العالقات المتبادلة بين البلدين.
بين  الثقافي  التعاون  تقّيمون  وكيف  ڈ 

البلدين؟

- نــحــن نــذكــر مــشــاركــة دولـــة قــطــر عــام 
٢٠٠٩ ضمن احتفاالت أذربيجان باختيارها 
عــاصــمــة لــلــثــقــافــة اإلســـالمـــيـــة؛ حــيــث القــى 
باكو،  بالعاصمة  القطري  الثقافي  األسبوع 
بـــاهـــراً، وتــرك  شــهــر يــونــيــو ٢٠٠٩، نــجــاحــاً 
العربية  للثقافة  ومشرفاً  إيجابياً  انطباعاً 
بــشــكــل عــــام والـــقـــطـــريـــة خـــاصـــة، وكــانــت 
الــــدول  غــيــر  -من  دولـــــة  أول  أذربـــيـــجـــان 
في  الــمــشــاركــة  دعـــوة  لها  وجــهــت  العربية- 
العربية  للثقافة  عاصمة  الدوحة  احتفاالت 
ودلــيــل  كــبــيــر،  شــــرف  وهــــذا   ،٢٠١٠ لــعــام 
الثقافية  األيــــام  وشــهــدت  الــعــالقــات،  عــمــق 
 ٢٠١٠ يونيو   ٤  -١ أُقيمت  التي  األذربيجانية 
إقباالً ملحوظاً، ونسعى إلعادة هذه الفعالية 
الدوحة  إلى  فنّية  فرق  وجلب  وتطويرها، 

قريباً.
بين  السياحية  الــعــالقــات  عــن  ومـــاذا  ڈ 

البلدين؟
في  ملحوظة  زيــــادة   ٢٠١٥ عـــام  شــهــد   -
اســتــصــدارهــا، بنسبة  الــتــأشــيــرات الــتــي تــم 
٤٠٪ عن األعوام السابقة، ونحن نركز على 
وبالدرجة  الخليجيين،  الــســّيــاح  استقطاب 
األولـــــــى الـــســـيـــاح الـــقـــطـــريـــيـــن، خـــاصـــة أن 
للسياحة  عــدة  بمجاالت  تتمّيز  أذربــيــجــان 
الصحّية  والسياحة  الصيد  سياحة  فهناك 

والسياحة البيئية والسياحة الثقافية.
بين  للمواطنين  للتأشيرات  وبالنسبة  ڈ 

أذربيجان وقطر؟
أصبح   ،٢٠١٦ فــبــرايــر  أول  مــن  ابــتــداء   -
بــإمــكــان مــواطــنــي بــلــدان مــجــلــس الــتــعــاون 
 ٣٠ لمدة  تأشيرة  على  الحصول  الخليجي 
األذربيجانية.  الدولية  المطارات  في  يوماً 
من  مزيداً  نشاهد  أن  القريب  في  ونتمنى 
بين  التأشيرات  ترسيم  مجال  في  التيسير 

بلدينا.
وتنقل  الــطــيــران  حــركــة  عـــن  ومـــــاذا  ڈ 

األشخاص؟
- هــنــاك رحــــالت طــيــران مــبــاشــرة بين 
قــطــر وأذربـــيـــجـــان يــومــيــاً، عــبــر الــخــطــوط 
إلى  هنا  أشير  أن  وأحــب  القطرية،  الجوية 
الخطوط  مــرة  ألول  منحت  أذربيجان  أن 

القطرية ميزة األجواء المفتوحة.
في   ٢٠٢٢ لمونديال  تنظرون  وكيف  ڈ 

قطر؟
- أضـــحـــت الــــدوحــــة عــاصــمــة لــلــريــاضــة 
استضافة  فــي  عالمية  شهرة  لها  وأضــحــى 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــكـــبـــرى، واســـتـــضـــافـــة قــطــر 
بكل  تاريخي  حدث  هو   ٢٠٢٢ العالم  لكأس 
بقدرة  مطلقة  ثقة  لنا  ونــحــن  المقاييس، 
دولـــــة قــطــر الــصــديــقــة عــلــى تــنــظــيــم هــذا 
النظير،  منقطع  ونجاح  عاٍل  بتميز  الحدث 
لبطولة  قطر  الستضافة  باالعتزاز  ونشعر 

العالم.

حوار - سميح الكايد:

 أكد سعادة الدكتور توفيق عبد اهللا ييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة 
أن قطر ال تألو جهداً من أجل العمل على إرساء األمن واالستقرار البشري وتجسيد 
الفضاءات السلمية حول العالم، ما أكسبها مكانة مميزة ودوراً فّعاالً على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي. وقال في حوار مع [: إن السياسة القطرية تتسم بالحكمة 
والموضوعية والتوازن على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما يتميز الدور القطري 
الحضارات،  بين  الــحــوار  ورعــايــة  والــدولــيــة،  اإلقليمية  والــمــبــادرات  الجهود  بدعم 
وتعزيز التعايش بين األديان والثقافات المختلفة، كما تقوم منظمات ومؤسسات 
المجتمع المدني في قطر بدور هام في حشد الموارد وتقديم المساعدات اإلنسانية 

واإلنمائية لألماكن المتضّررة والمنكوبة حول العالم، ولألطفال المحرومين من 
التعليم.

 ونوه السفير األذري بقوة ومتانة وعراقة العالقات القطرية األذرية في مختلف 
المجاالت الثقافية والسياسية واالقتصادية، الفتاً إلى حجم االتفاقيات المشتركة 
في مجاالت التعليم والتعليم العالي والبحوث العلمية والزراعة والنقل والمواصالت 
إن  وقــال:  التعاون.  مجاالت  من  وغيرها  والجمارك  والمالية  واالقتصاد  والعدل 
التاريخ..  عمق  في  لتجذرها  نظراً  باألخوية  تتصف  وأذربيجان  قطر  بين  العالقة 
مؤكداً حرص البلدين على تعزيز العالقات إلى آفاق أرحب.. وإلى تفاصيل الحوار:

د. توفيق عبد اهللا ييف سفير أذربيجان لـ [:د. توفيق عبد اهللا ييف سفير أذربيجان لـ [:

قطر ال تألو جهداً في إرساء األمن واالستقرار حول العالمقطر ال تألو جهداً في إرساء األمن واالستقرار حول العالم

ــات ــاف ــق ــث ــن األديــــــان وال ــي ــايــش ب ــع ــت ـــّزز ال ـــع ــن الـــحـــضـــارات وت ــي ـــحـــوار ب ــطــر تــرعــى ال ق

الــعــالــم ـــول  ح ــكــوبــة  ــمــن وال ــّررة  ــض ــت ــم ال ــن  ــاك ــألم ل ــدات  ــاع ــس ــم ال ــقــديــم  ت فـــي  ـــام  ه دور 

 جهود قطرية حثيثة لدعم ومساندة المتضررين والمنكوبين حول العالم

جانب من األيام الثقافية 
القطرية في أذربيجان


