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 فرص استثمارية واعدة أمام رجال 

األعمال القطريني في أذربيجان

دور قطر مميز إقليميا ودوليا عبر 
تشجيع الحوار وتحقيق السلم واألمن 
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ء ◄ األحد ٢٦ جمادى األولى ١٤٣٧ هـ ٦ مارس ٢٠١٦م – العدد ١٠١٢٥ حوارات

مشيدا بالعالقات بني قطر وأذربيجان.. السفير توفيق عبدالله ييف لـ ء:

اتفاقيات جديدة خالل زيارة سمو األمير
• حوار- أحمد البيومي

قال سعادة الدكتور توفيق عبدالله ييف، سفير جمهورية أذربيجان 
الشيخ تميم بن حمد آل  السمو  في قطر: إن زيــارة حضرة صاحب 
ثاني، أمير البالد املفدى، تعد انطالقة لتعاون أقوى بني الدولتني، حيث 
من املنتظر أن يتم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بني البلدين 
العلمية،  الــعــالــي والــبــحــوث  التعليم والتعليم  فــي مــجــاالت عــدة منها: 

والزراعة، والنقل واملواصالت، والعدل، واالقتصاد، واملالية، والجمارك.
ــواره مـــع v أن هــنــاك الــعــديــد من  ــ ــــاف عــبــدالــلــه يــيــف فـــي حـ وأضـ
االقــتــصــادي والــتــجــاري والفني وتشجيع  التعاون  االتفاقيات بشأن 

االستثمارات بني الدولتني،.
ــدة فــي قــطــاعــات الــزراعــة،  مــشــيــرا إلـــى وجـــود فـــرص اســتــثــمــاريــة واعــ
ــاالت، والــطــاقــة الــبــديــلــة، وفـــي الــقــطــاع الكيميائي،  والــســيــاحــة، واالتـــصـ

وغيرها من املجاالت الحيوية.

الــقــطــري إقليميا ودولـــيـــا من  الــــدور   وأكـــد تميز 

خـــالل دعـــم الــجــهــود واملـــبـــادرات الــتــي تستهدف 

ــن، ورعــايــة الــحــوار بني  تحقيق االســتــقــرار واألمــ

الــــحــــضــــارات، وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــايـــش بــــني األديــــــان 

ــافـــات املــخــتــلــفــة. وشــــــدد عـــلـــى قــــــدرة قــطــر  ــقـ ــثـ والـ

استضافة كــأس العالم 2022 بقوله:" هــذا حدث 

تــاريــخــي بكل املقاييس ونــحــن على ثقة مطلقة 

قــدرة قطر على تنظيمه بتميز عــال ونجاح  مــن 

منقطع النظير، وإلى مزيد من التفاصيل:

أن نبدأ بزيارة حضرة  لنا  السفير اسمح  ◄ ◄ سعادة 

صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي إلــى 
أذربيجان هذا األسبوع.. كيف ترون تلك الزيارة؟

► سيقوم سمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني بزيارة رسمية لجمهورية أذربيجان في 8 

— 9 من شهر مارس الجاري. وهذه الزيارة يمكن 

أقـــوى بــني الدولتني،  اعتبارها انطالقة لتعاون 

حيث مــن املتوقع أن يتم التوقيع على عــدد من 

ــعـــاون بـــني الــبــلــديــن فـــي مــجــاالت  ــتـ اتـــفـــاقـــيـــات الـ

عــدة منها: التعليم والتعليم العالي والبحوث 

العلمية، والزراعة، والنقل واملواصالت، والعدل، 

واالقتصاد، واملالية، والجمارك. كما تمت دعوة 

ســمــوه لــلــحــضــور لــلــمــشــاركــة فــي مــنــتــدى "بــاكــو" 

الــعــاملــي الـــرابـــع الــــذي يــحــمــل عــنــوان "نــحــو عالم 

متعدد األقــطــاب"، والـــذي سيعقد يومي 10و 11 

مارس الجاري.

◄ ◄ كيف تقيمون العالقات بني قطر وأذربيجان على 

املستوى السياسي والدبلوماسي؟
ــة بــني  ــيــ ــاســ ــلــــومــ الــــدبــ الـــــعـــــالقـــــات  ــأســــســــت  ►  تــ

جمهورية أذربيجان ودولة قطر الشقيقة في 14 

سبتمبر عام 1994، عن طريق سفير غير مقيم في 

اململكة العربية السعودية. وتوجت هذه العالقة 

بافتتاح الــســفــارتــني الــســفــارة األذربــيــجــانــيــة في 

الدوحة والسفارة القطرية في أذربيجان في عام 

2007، فبعد حصول جمهورية أذربــيــجــان على 

اســتــقــاللــهــا بــاتــت تــولــي أهــمــيــة بــالــغــة بتوسيع 

وتطوير عــالقــات التعاون فــي مختلف املجاالت 

مع الــدول األجنبية والــدول العربية التي ترتبط 

ــط الـــديـــنـــيـــة والــثــقــافــيــة  ــ ــروابــ ــ مــعــهــا بــالــقــيــم والــ

والتاريخية املشتركة وبــاألخــص مــع دولــة قطر 

الشقيقة، لتتكلل باتفاقية إعفاء حاملي جوازات 

الــســفــر الــدبــلــومــاســيــة األذربـــيـــجـــانـــيـــة وحــامــلــي 

جــوازات السفر الدبلوماسية والخاصة القطرية 

مــن شـــرط الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة الــدخــول لكال 

ــام 2010م. وبــهــذا  الــبــلــديــن الـــتـــي تـــم إبـــرامـــهـــا عــ

الخصوص نود التنويه الى أهمية موقف دولة 

الــالمــحــدود فــي مساندة  قطر الشقيقة ودعــمــهــا 

ــادل وشـــامـــل لــلــنــزاع  بــلــدنــا لــلــوصــول إلـــى حـــل عــ

بني أرمينيا وأذربــيــجــان وقضية أقليم كاراباخ 

الجبلي. ونــحــن فــي أذربــيــجــان نعتز بعالقاتنا 

مع قطر التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت 

ــان الـــحـــديـــثـــة وأقــــامــــت مــعــهــا  ــجــ ــيــ ــادة أذربــ ــيـ بـــسـ

عالقات دبلوماسية وأتاحت لها فرصة االنتفاع 

مـــن خــبــراتــهــا وتـــجـــاربـــهـــا الــــرائــــدة فـــي مختلف 

ــعـــى لــتــفــعــيــل خـــطـــوات  املـــــجـــــاالت. وأنــــــا هـــنـــا أسـ

يـــة لــتــعــزيــز الــتــعــاون فـــي مــخــتــلــف املـــجـــاالت، 
ّ

جـــد

آفـــاق ومــجــاالت كثيرة لتنمية العالقات.  فهناك 

وقد أوصاني فخامة الرئيس األذربيجاني عند 

 العالقات بني 
ّ
تعيني سفيرا لدولة قطر، بقوله" إن

 تكون العالقات 
ْ
 أنا أريد أن

ْ
البلدين متمّيزة، ولكن

أعلى من هذا املستوى".

◄ شراكة اقتصادية

العالقات االقتصادية والتجارية بني  ومــاذا بشأن   ◄ ◄

البلدين؟
► التعاون االقــتــصــادي والــتــجــاري مــوجــود بني 

ــــد فـــي كـــل املـــجـــاالت،  الــبــلــديــن ولــــه مــســتــقــبــل واعـ

ونــحــن نــســعــى دائـــمـــًا إلــــى تــطــويــر الـــشـــراكـــة بني 

بــلــديــنــا خــاصــة بــوجــود اتــفــاقــيــات مــوقــعــة حــول 

الـــضـــريـــبـــي" و"االتـــــفـــــاق عــلــى  "تـــجـــنـــب االزدواج 

تــشــجــيــع والـــحـــمـــايـــة املـــتـــبـــادلـــة لــالســتــثــمــار بني 

ــفــــاق عــلــى إنـــشـــاء مجلس  الــبــلــديــن" وكـــذلـــك "االتــ

األعــمــال املــشــتــرك بــني غــرفــة الــتــجــارة والصناعة 

البلدين". كــل ذلــك يساعد على خلق ظــروف  بــني 

مـــواتـــيـــة لـــوضـــع الـــخـــطـــوط الــرئــيــســيــة لــلــتــعــاون 

االقــتــصــادي بــني حكومة أذربــيــجــان ودولـــة قطر. 

ــــدوق اســـتـــثـــمـــاري  ــنـ ــ ــاء صـ ــ ونــــحــــن نـــســـعـــى إلنـــــشـ

مشترك. ونتمنى أن يبصر النور قريبًا لتعزيز 

الــبــلــديــن الشقيقني،  الــعــالقــات االقــتــصــاديــة بــني 

وذلــــــك بـــمـــوجـــب تـــوجـــيـــهـــات كــــال الـــقـــيـــادتـــني فــي 

البلدين الشقيقني.

◄ ◄ ما حجم التبادل التجاري بني الدولتني؟

► مـــن الــصــعــب الـــحـــديـــث عـــن املــــيــــزان الــتــجــاري 

البلدين اآلن، ونأمل أن نــرى تطورا في هذا  بني 

املجال، خاصة أن البلدين لديهما موارد طبيعية 

مثل النفط والــغــاز، ويمكن تطوير عالقاتنا في 

مجال االستثمار، حيث ان هناك اتفاقية بشأن 

الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري والـــفـــنـــي بني 

حــكــومــتــي الــبــلــديــن، واتــفــاقــيــة اخــــرى للتشجيع 

والــحــمــايــة املــتــبــادلــة لــالســتــثــمــارات. وفـــي اطـــار 

تــفــعــيــل اتــفــاقــيــة الــتــشــجــيــع والــحــمــايــة املــتــبــادلــة 

لــالســتــثــمــارات اقــتــرحــنــا اســتــضــافــة وفــــد يضم 

رئيس غرفة التجارة والصناعة االذرية وعدد من 

رجال األعمال األذريني، أو أن يقوم وفد من رابطة 

رجــال األعمال القطريني وغرفة تجارة وصناعة 

ــارة الــــى جــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان وذلـــك  ــزيــ قــطــر بــ

لتبادل األفكار وتدارس متطلبات االستثمار في 

كال البلدين.

◄ استثمارات متنامية

◄◄ مـــاذا بــشــأن االســتــثــمــارات فــي الــدولــتــني؟ ومــا هي 
فرص االستثمارات في أذربيجان؟

ــال  ــجــ ــي املــ ــ ــن فــ ــديــ ــلــ ــبــ ــــني الــ ــاون بــ ــ ــعــ ــ ــد تــ ــ ــــوجـ ► يـ

االقــــتــــصــــادي. ونـــحـــن كـــســـفـــارة مــهــتــمــون بجلب 

االســـتـــثـــمـــارات الـــقـــطـــريـــة ألذربــــيــــجــــان. ونـــــدرس 

إلــى قطر  حاليا جلب مستثمرين اذربيجانيني 

ــــاالت. لـــقـــد ســـاهـــمـــت الــتــنــمــيــة  ــــجـ فــــي مــخــتــلــف املـ

ــيـــجـــان خــــالل الـــ  املــســتــدامــة الـــتـــي شــهــدتــهــا أذربـ

15 عاما املاضية فــي جــذب تدفقات استثمارية 

ــــى تــحــقــيــق مــشــاريــع  ــى أراضـــيـــهـــا وإلـ ضــخــمــة إلــ

إقــلــيــمــيــة وعــاملــيــة ضــخــمــة فــيــهــا فـــي الــعــديــد من 

مشاريع البنية التحتية. كما وفـــرت أذربيجان 

ــة مـــفـــضـــلـــة وجــــــاذبــــــة جـــــــدا لــلــمــســتــثــمــريــن  ــئـ ــيـ بـ

األجـــانـــب. وهــنــاك فـــرص اســتــثــمــاريــة واعــــدة في 

القطاعات الزراعية، وفي إنتاج وتصنيع األغذية، 

والــســيــاحــة، واالتـــصـــاالت الــتــقــنــيــة، وفـــي الــطــاقــة 

الــبــديــلــة، وفـــي إنــتــاج مـــواد الــبــنــاء، وفـــي القطاع 

الــكــيــمــيــائــي، وقــطــاع اإلنـــــارة، وفـــي عــلــم املــعــادن، 

واآلالت وهـــي قــطــاعــات تشكل أولــويــة بالنسبة 

للمستثمرين األجانب فيما يتعلق بالقطاع غير 

النفطي.

 وفي هذا الشأن فإن املستثمرين األجانب وكذلك 

مجتمع األعمال في دولة قطر الشقيقة بإمكانهم 

االســتــفــادة مــن بيئة األعــمــال املــواتــيــة املــوجــودة 

في أذربيجان، وبإمكانهم االستثمار في العديد 

من القطاعات االقتصادية في بالدنا خاصة في 

املشاريع االستثمارية غير النفطية. وعالوة على 

ذلك بإمكان املستثمرين من قطر االستثمار في 

املنطقة الصناعية التي تم بناؤها في أذربيجان 

ــز الــــتــــوجــــهــــات ذات  ــعــــزيــ ــخــــدم غـــــــرض تــ ــكــــي تــ لــ

األولـــويـــة لــالقــتــصــاد مــع امــتــيــازات خــاصــة تقدم 

للمستثمرين بــمــا فــي ذلـــك «املــجــمــع الصناعي 

الكيميائي سومغايت» الذي تم إنشاؤه لتطوير 

الصناعة الكيميائية في أذربيجان.

◄ ◄  ما حجم السياحة بني البلدين؟
► نشهد زيـــادة ملحوظة فــي اإلقــبــال السياحي 

مـــن قــبــل الــقــطــريــني إلــــى أذربـــيـــجـــان خـــاصـــة، ان 

بــالدنــا تتميز بــمــجــاالت عـــدة للسياحة وهــنــاك 

سياحة الصيد والسياحة الصحية والسياحة 

البيئية. والحكومة تركز على استقطاب السياح 

الخليجيني وبالدرجة األولــى السياح القطريني 

ألن دول الخليج قريبة جــدًا مــن أذربــيــجــان. كما 

أن ثقافة وتاريخ أذربيجان يرتبط ارتباطًا وثيقًا 

بالثقافة العربية واإلسالمية.

◄ ◄ هــل هــنــاك تــعــاون واســتــثــمــارات فــي مــجــال النفط 

والغاز الطبيعي؟
► كما ذكرت، هناك تشابه كبير بني البلدين فيما 

يتعلق بإنتاج النفط والــغــاز، حيث تمتلك قطر 

واذربـــيـــجـــان احــتــيــاطــات طبيعية كــبــيــرة تجعل 

آفـــاق الــتــعــاون أوســـع وأرحــــب، حيث مــن املتوقع 

أن تــتــطــور عــالقــاتــنــا فــي هـــذا املـــجـــال. وحــالــيــًا ال 

تــوجــد أي مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة لـــألســـف. ولــكــن 

ذلـــك ال يــعــنــي رغــبــة وجـــديـــة الــبــلــديــن الشقيقني 

بـــإقـــامـــة مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة خـــاصـــة بــعــد زيــــارة 

السيد روفناج عبد الالييف رئيس شركة النفط 

الحكومية لجمهورية أذربيجان (SOCAR) إلى 

قطر نهاية عــام 2013 ومناقشة تنفيذ مشاريع 

تنموية مشتركة ومناقشة مواضيع أخرى مهمة 

بني رئيس شركة اذربيجان الحكومي مع السيد 

رئيس شركة قطر للبترول.

◄ تعاون ثقافي إسالمي

◄ ◄ وماذا عن العالقات الثقافية والتعليمية؟

ــنـــســـى مــــشــــاركــــة دولــــــــة قــــطــــر عــــام  ► نــــحــــن ال نـ

2009 ضــمــن احــتــفــاالت اذربـــيـــجـــان بــاخــتــيــارهــا 

عاصمة للثقافة اإلسالمية حيث القــى األسبوع 

الــثــقــافــي الــقــطــري فــي أذربــيــجــان الــــذي أقــيــم في 

"بــاكــو" في شهر يونيو  العاصمة األذربيجانية 

2009 نــجــاحــًا بــاهــرًا وحـــاز إعــجــاب الجميع فى 

جــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان وتــــرك انــطــبــاعــًا ايــجــابــيــًا 

ومــشــرفــًا للثقافة العربية بشكل عــام والقطرية 

عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص. كــمــا كــــان إلقـــامـــة األيــــام 

الــثــقــافــيــة االذربــيــجــانــيــة فـــي قــطــر طــابــع خــاص 

بالنسبة لنا، حيث اننا تلقينا دعــوة للمشاركة 

ــة بــمــنــاســبــة اخـــتـــيـــارهـــا  ــ ــــدوحـ ــفــــاالت الـ ــتــ فــــي احــ

عاصمة للثقافة العربية لعام 2010م حيث كنا 

مــن أوائـــل الـــدول املــشــاركــة فــى فعاليات الــدوحــة 

الـــدول العربية وهـــذا شــرف كبير وثقة  مــن غير 

مــتــبــادلــة بــني دولـــة قــطــر وجــمــهــوريــة أذربــيــجــان 

ودليل على عمق العالقات بني البلدين وشهدت 

قيمت 1 — 4 
ُ
أ الثقافة األذربيجانية التي  األيــام 

 مــلــحــوظــًا. ونـــحـــن نسعى 
ً
ــاال ــبــ إقــ يــونــيــو 2010 

إلعـــــــادة هـــــذه الــفــعــالــيــة وتـــطـــويـــرهـــا خـــاصـــة ان 

فــنــيــة وثــقــافــيــة متنوعة  أذربــيــجــان تمتلك فــرقــًا 

الــتــراث الغنائي  إلــى  (أوبـــرا — باليه) باإلضافة 

الغني واألصيل الذي يقارب املوسيقى الشرقية 

بآالته ونغماته.

◄ ◄  هــل يــوجــد تــعــاون فــي مــجــال الــنــقــل واملــواصــالت 
وأيضًا البنية التحتية؟

ــرافـــي  ــغـ ► تـــتـــمـــيـــز أذربـــــيـــــجـــــان بـــمـــوقـــعـــهـــا الـــجـ

االســتــراتــيــجــي املــهــم فـــي تــقــاطــع أوروبـــــا وآســيــا 

وعــلــى مــفــتــرق طـــرق دولــيــة رئــيــســيــة. ذلـــك سلط 

ــيـــة اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــقــطــاع  ــمـ الــــضــــوء عـــلـــى األهـ

التدابير  النقل ضمن اقتصاد البالد ومــن خــالل 

املــتــخــذة فــي هـــذه املــضــمــار مــن جــانــب حكومتنا 

قــد أصــبــحــت أذربــيــجــان مــمــرا مهما بــني الــشــرق 

والغرب من جهة وبني الشمال والجنوب من جهة 

أخرى.

 وهـــنـــاك مــمــر الــنــقــل الـــدولـــي "شـــمـــال — جــنــوب" 

ــران حيث  الـــذي يمر عبر أراضـــي أذربــيــجــان وإيــ

ــذا املـــمـــر نــقــل الـــحـــمـــوالت من  ســيــتــم بـــواســـطـــة هــ

الــى روسيا  الــعــربــي والــهــنــد)  الــجــنــوب (الخليج 

وأوروبــا مــرورا بأراضي أذربيجان. كما ستقوم 

أذربيجان عبر هذا املمر بنقل بضائعها الى دول 

الخليج وبما فيها دولــة قطر الشقيقة. وافتتاح 

ــتـــعـــاون في  مــمــر "شـــمـــال — جـــنـــوب" ســيــعــزز الـ

مــجــال النقل واالقــتــصــاد بــني الــطــرفــني. ونتمنى 

أن األشقاء في قطر يستفيدون من خبراتنا في 

هذا املجال. ونحن لدينا أمل كبير أن نعيد إحياء 

طريق الحرير بشبكة نقل برية وخطوط حديدية 

حديثة. وبالتأكيد لن أنسى وجود رحالت طيران 

مــبــاشــرة بــني قطر وأذربــيــجــان يوميًا تــقــوم بها 

الخطوط الجوية القطرية.

◄ دور مميز

◄ ◄ كيف تقيمون دور قطر إقليميًا ودوليًا؟

► يـــتـــمـــيـــز الــــــــــــدور الـــــقـــــطـــــري بـــــدعـــــم الــــجــــهــــود 

واملــبــادرات اإلقليمية والــدولــيــة، ورعــايــة الحوار 

بــني الــحــضــارات، وتــعــزيــز التعايش بــني األديـــان 

ــخـــتـــلـــفـــة، كــــمــــا تــــقــــوم مــنــظــمــات  والــــثــــقــــافــــات املـ

ومؤسسات املجتمع املدني في الدولة بدور مهم 

املــســاعــدات اإلنسانية  املـــوارد وتقديم  فــي حشد 

واإلنـــمـــائـــيـــة لــألمــاكــن املـــتـــضـــررة واملــنــكــوبــة في 

الــــعــــالــــم، ولــــألطــــفــــال املــــحــــرومــــني مــــن الــتــعــلــيــم، 

مــمــا أكــســبــهــا مــكــانــة مــمــيــزة ودورا فـــعـــاال على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

العالم  إلــى استضافة قطر لكأس  كيف تنظرون    ◄  ◄

2022؟
► لـــقـــد أضــــحــــت الــــــدوحــــــة عـــاصـــمـــة لـــلـــريـــاضـــة 

وأضـــــحـــــت لـــهـــا شــــهــــرة عـــاملـــيـــة فـــــي اســـتـــضـــافـــة 

الــفــعــالــيــات الـــكـــبـــرى. إن اســتــضــافــة قــطــر لــكــأس 

الــعــالــم 2022 هــو حـــدث تــاريــخــي بــكــل املقاييس 

ونحن لنا ثقة مطلقة بقدرة دولة قطر الصديقة 

عــلــى تــنــظــيــم هــــذا الـــحـــدث بــتــمــيــز عــــال ونــجــاح 

منقطع النظير.

الخليج  أذربيجان ودول  العالقات بني  ◄ ◄ مــاذا بشأن 

في العموم؟
► أذربيجان دولــة اسالمية وهــي جــزء ال يتجزأ 

ــذا الــعــالــم االســـالمـــي، فــنــحــن نــحــافــظ على  مـــن هـ

ــا الـــعـــمـــيـــق الن ذلـــك  ــنــ ــيــــة وتــــراثــ قــيــمــنــا االســــالمــ

يــعــطــيــنــا قــــوة اضــافــيــة القـــامـــة عـــالقـــات متميزة 

ــدول الــعــربــيــة واالســالمــيــة خاصة  وفــعــالــة مــع الــ

دول الخليج العربي. وعالقاتنا اصبحت متميزة 

الــخــارجــيــة التي  وهـــذه مــن اولــويــات سياساتنا 

بالطبع تعود علينا بنتائج ايجابية، حيث إن 

دول الخليج العربي تدعمنا في املحافل الدولية 

خــصــوصــا فـــي صــراعــنــا مـــع أرمــيــنــا وعــدوانــهــا 

على اذربيجان، ونحن نقدر هذا الدور ونقدم كل 

الدعم والتأييد لحل املشاكل العالقة في العالم 

ــــط.  االســـالمـــي خــصــوصــا مــشــكــلــة الـــشـــرق االوسـ

وتــوجــد لدينا ســفــارات فــي كــل الـــدول الخليجية 

مــا عــدا سلطنة عــمــان. ونحن مستعدون فــي أي 

وقـــت لفتح الــســفــارات بــني الــبــلــديــن، وهــنــا أحــب 

أن أنوه الى أنه ابتداء من األول من فبراير العام 

الحالي أصبح مواطنو بلدان الخليج يتمكنون 

من الحصول على تأشيرة الفيزا ملدة 30 يوما في 

املطارات الدولية األذربيجانية.

◄ صراع سوريا

◄ ◄  ما موقفكم من الصراع في سوريا؟
► تــدعــم جــمــهــوريــة أذربــيــجــان الــحــل السياسي 

ــة وتــســتــنــكــر جــمــيــع أشـــكـــال  ــة فــــي ســــوريــ لــــألزمــ

ومــــظــــاهــــر اإلرهــــــــــــاب الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر مـــــن أخـــطـــر 

التهديدات للسلم واألمن الدوليني وأيا كان املنفذ 

واملكان والهدف من تنفيذه. وذلك ما أكده فخامة 

رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف 

أمـــام مــؤتــمــر "دعـــم ســوريــة واملنطقة"  فــي كلمته 

الذي انعقد في "لندن" عاصمة اململكة املتحدة في 

4 فبراير عام 2016.

◄ ◄ كيف تقيمون الجهود الدولية للقضاء على داعش؟ 

وما هي جهود حكومتكم ملنع تطوع الشباب في هذا 
التنظيم الدموي؟

► تدعم أذربيجان املبادرات الحقيقية والتدابير 

الــدولــي، حيث نــدرس  املتخذة ملكافحة اإلرهـــاب 

إلــى التحالف الدولي  حاليا إمكانية االنضمام 

الذي أنشئ ملحاربة اإلرهــاب. كما ندعم مكافحة 

ــم وبــكــافــة  اإلرهـــــــاب بــجــمــيــع أنــــواعــــه كـــامـــل الـــدعـ

الوسائل املمكنة.  

وتسهم أذربيجان في تنمية التسامح والتعددية 

الثقافية في العالم وليس من بــاب الصدفة بأن 

ســنــة 2016 قـــد أعــلــنــت عــــام الــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة 

فــي جمهورية أذربــيــجــان بمرسوم مــن رئيسها. 

ــان وهـــــم يـــقـــدرون  ــجــ ــيــ ــنـــي أذربــ إن بـــعـــض مـــواطـ

بــعــشــرات قــد انــضــمــوا إلـــى املــنــظــمــات االرهــابــيــة 

املحاربة في سورية والعراق وهذا ما يثير قلقنا 

وأسفنا الشديدين. ولذا تتخذ أذربيجان جميع 

الخطوات املمكنة ملنع هذا األمر وتسعى لتوعية 

ــائــــل االعـــــــالم املــخــتــلــفــة  الـــشـــبـــاب عــــن طـــريـــق وســ

وعـــن طــريــق الـــنـــدوات الــحــواريــة مــع الــشــبــاب في 

املـــــــدارس والـــجـــامـــعـــات. كــمــا اتـــخـــذت الــحــكــومــة 

الــذيــن شاركوا  عقوبات صــارمــة بحق العائدين 

مــع املــجــمــوعــات اإلرهــابــيــة املسلحة فــي ســوريــا 

والــعــراق. وكــذلــك بحق مــن يثبت نيته بالتوجه 

إلى هناك. 

� زيارة سموه انطالقة لتعاون أقوى بني قطر وأذربيجان في كافة املجاالت
� نسعى إلنشاء صندوق استثماري مشترك لتعزيز العالقات االقتصادية




