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  خالصه اجرايي
از اسـت.   را بررسي كـرده كشورهاي آفريقايي  ماهيت روابط ديپلماتيك قطر ونوشتار حاضر 

از سياست خود در قارة سياه نـدارد و   درك صحيح و كارشناسانهديد نويسندة فرانسوي، قطر 
شود، تصويري مـبهم و خيـالي اسـت كـه      عنوان سياست آفريقايي در قطر مطرح مي آنچه به
  خوانيم، عبارتند از:  موضوعاتي كه در اين نوشتار ميبرخي است.  آن دولتپرداختة   و ساخته
 نداشتن شـناخت درسـت از آن اسـت. ايـن     در ارتباط با آفريقا قطر ترين چالش  مهم

 ، ناتواني در هدايتدر قطرآشنا به آفريقا هاي ديپلماتيك  نبود چهرهاز   مشكل ناشي
هـاي آفريقـايي،    مندي جوانان قطـري بـه كـار در سـفارت     رابطه، عدم عالقهمسير 

  هايي ديگر به متخصصان امور آفريقا و غيره است.  اعطاي سمت

  ًر اي ازنظـ  هاي قطر در كشـورهاي آفريقـايي بـا مشـكالت عمـده      سفارتخانهعموما
وارد بـا  رو هستند و در برخـي مـ   روبهاين افراد و تخصص  ، حضور كاركنانكاركنان

و  مشكالت زيرسـاخت  ،امنيت داليلي مانند نبود به وجود ضرورت احداث سفارتخانه
قـاره   در كشور هدفاي در  هيچ سفارتخانه تصوري از فقر و فساد عمومي در آفريقا،

  آفريقا وجود ندارد.

 هـا در   براي بررسي طـرح اي شديد بوده است كه  اندازه سرعت رشد تحوالت قطر به
دست خـود اميـر    هتمامي امور اغلب بو  دوش ميتعيين نهاي ويژه  اين كشور كارگروه

 آفريقا را به حاشية ديپلماسي قطر رانده است.  وجود اين روند شوند؛ فصل مي و حل

 برخـي   حتـي  مند به جذب سريع سرمايه هسـتند و  عالقه كشورهاي آفريقايي اغلب
توانـد   كنند درآمد گازي قطـر مـي   و تصور مي دانستهخود » عودسرزمين مو«را قطر 

 گذاري به اين كشورها وارد شود. ازطريق سرمايه

 اي قطر هستند؛ هاي توسعه  كمكعلت فقر نيازمند  برخي ديگر از كشورهاي آفريقايي به 
براي نزديكي به كشورهاي آفريقايي فاقـد هرگونـه هزينـة     آن كشورراهبرد كه  حالي در
 نيز نيست.» دوستي«اي براي  است و حتي خواهان پرداخت هزينه» سياسي«
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  ،همراهـي  داراي ذخاير عظيم گازي، فقط بـا  يعنوان كشور قطر بهدر حوزة انرژي 
خـالل قراردادهـاي    از هـم  آن  ،و اكسـون  ،، توتـال شـل  :مانند ي،هاي بزرگ شركت

 تضمين كند.گذاري خود را  سرمايهشده است تا  آفريقاگذاري مشترك وارد  رمايهس

 كنند، ولـي گـذر زمـان و انـدكي      ها را دلسرد نمي ها در برخورد اول، آفريقايي قطري
قطر هيچ قدمي در اين راه برنخواهـد   كه ها نشان خواهد داد گرايي به آفريقايي واقع

 داشت و هيچ سياستي در زمينة كمك به كشورهاي فقير آفريقايي ندارد. 

 در ،انـدازي روشـن   رغم چشم حتي عليقطر در آفريقا،   گذاري سرمايه قراردادهاي برخي 
ذاري قطري در آفريقا بسيار وسيع گ سرمايهاند. گسترة اين  عمل پيشرفت چنداني نداشته

 .گيرد را دربر مي صنايع غذاييو  گردشگري، معادن، برقنفت،  هاي ت و حوزهاس

 عالوه اين تصـور   ، بهگيران قطري مميان تصمي درمورد آفريقا نسبي شناخت در نبود
اي  ارزش افـزوده از مـواد اوليـه و زمـين خـود      تواننـد  نمـي و  ندها فقير كه آفريقايي

هـايي، ماننـد: موزامبيـك     ي از پديـده اشتباه هاي به ارزيابيمنجرگاه آورند،  دست به
تنهايي خطـري بـراي صـنعت گـاز قطـر       به اين كشوراگرچه حضور كه  ؛ه استدش

همـراه احتمـال حضـور اسـتراليا، ايـران و ديگـر        توجهي بـه آن، بـه   نيست، ولي بي
كشورهاي گازي در اين صنعت، و با درنظر گرفتن عدم رشد تقاضا و مطالبة گـازي  

  در آينده، قطر را با چالش كاهش بهاي محصوالت خود مواجه خواهد كرد.
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  قطر سياست خارجي و اقتصادي 
  1آفريقاي جنوب صحرادرقبال 

  
  مقدمه 

ـ منـا بسـيار پررنـگ    ناحية ميانجي در عنوان كشوري  هاي اخير به ر در سالتصوير قط وده و ب
قطر تمايل دارد نشان دهد استاد كه اكنون روشن است . به آن بخشيده است اي جايگاه ويژه

به   قتصادي و نظامي خود نيز براي نيلحال، از ابزارهاي ا سياست و ديپلماسي است و درعين
كيـف   و پرسش اينجاست كه آيـا دقـت در كـم    حال، بااين برد. مي بهره  اين هدف بلندپروازانه

  گذارند يا خير. صحه مي پررنگ قطرآماري روابط اين كشور نيز بر نقش 
روابط ديپلماتيـك ميـان قطـر و     نوشتار حاضر ترجمه و تلخيصي است از اثري با عنوان

يفري منتشر شده اسـت.  كه ازسوي انديشكده فرانسوي ا» كشورهاي آفريقايي جنوب صحرا
كشـورهاي آفريقـايي و    نويسنده تالش دارد به روابط ديپلماتيك، اقتصادي و سياسي ميـان 

كـه اكثـر    دارد. درحـالي  كشـورهاي آفريقـايي   از ديد او، قطر شناخت انـدكي از  قطر بپردازد؛
ترغيـب كننـد.   در قـارة سـياه    گـذاري  را بـه سـرمايه   قطـر تالش دارند كشورهاي آفريقايي 

را  و كشـاورزي  گردشـگري ، معـادن،  برقنفت،  هاي هاي قطر در آفريقا، حوزه گذاري رمايهس
  كارشناسي نيست. اما توجه قطر به اين روابط  ؛دهد پوشش مي

 2نويسـنده، داراي دكتـراي جغرافيـا و سـردبير نشـرية اطالعـات انـرژي       بنجامين روژه، 
 ،در قطـر  3خليفـه  حمدبندر دانشگاه  فريقاآ رشتة ژئوپليتيك نفت و گازِ آفريقاست. او مدرس

                                                 
1. AUGÉ, Benjamin. La relation diplomatique entre le Qatar et l’Afrique subsaharienne: 
Une histoire en construction, Institut Français De Relations Internationales (IFRI), France, 
(2016). 
2. Africa Energy Intelligence 
3. d’Hamad Ben Khalifa University 
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يكـي از اعضـاي   و  در موزامبيـك  2در مؤسسـة اسـيري  و  در موريتـاني  1نوآكشوتدانشگاه 
همچنين دانـش آموختـة مدرسـه     ،3بن فرانسهرمدرسة جنگ در دانشگاه علوم سياسي در سو

بـرق در  تحقيقات نويسـنده بـر حكمرانـي بخـش نفتـي، گـازي و        است. 4(لنا) مديريتملي 
هـاي ميـان بـازيگران مختلـف      كشورهاي آفريقايي متمركز است. او خود به بررسي چـالش 

گـاز  نفـت و   رقابـت در منـابع  خيـز و   المللي) براي نظارت بر نـواحي نفـت   (محلي، ملي، بين
ويـژه بـه    و جمهوري كنگو، اين نويسنده بـه  5نبر نيجريه، آنگوال، گاب است. عالوهمند  عالقه
توليدكنندگان فعلي و آتي هيدروكربن مانند سـودان، چـاد، موريتـاني، اوگانـدا، غنـا،       بررسي

  مند است.  موزامبيك و تانزانيا عالقه
درقبال فرانسوي به رويكرد قطر  ينگاهكند،  جالب توجه ميپيش  از بيشآنچه اين اثر را 

 وابط فرانسه و قطر،ر ،كشورهاي اين قارهشناخت تاريخي و قديمي فرانسويان از ست. آفريقا
و مسـتتر در  عامل مهـم   سهايفا كند، صلح  عنوان ميانجي بهتالش دارد و نقشي كه فرانسه 

شناسي   آسيب راآفريقا و قطر روابط  با نگاهي كارشناسانه تالش دارد نويسندهاين اثر هستند. 
دارد گيـري تـالش    در بخش نتيجه، استجايگاه قطر در آفريقا متزلزل از ديد او هرچند ، كند

  تشويق كند.در آفريقا   بيشتر و اصولي قطر را به همكاري
  

  قطر  عرصة سياست خارجي تحوالت 
كه در سـال   ،است بوده ميليارد دالر هشتبرابر با قطر ، توليد ناخالص داخلي 1995در سال 

شـك تحـوالتي بنيـادين در ايـن      ميليارد دالر تبديل شد. چنين تغييري بي 203 / 2به  2013
حاضـر اولـين    الملل پديد آورده است. اين كشـور درحـال   كشور و در جايگاه آن در سطح بين

كنندة گاز مايع در جهان و سومين دارندة منابع گاز در جهان است. اين تحول بـه قطـر    توليد
تنها تبـديل شـدن بـه     ،گفتة نويسنده زه داد تا پيشرفت اقتصادي سريعي را تجربه كند. بهاجا

قدرت انرژي براي قطر اهميت نداشت و اين كشور تالش كرد در عرصة ژئوپليتيك نيـز بـه   
. ايـن كشـور از   ارتقـاء بخشـد  ويژه جايگاه خود را از نظر راهبرد نفوذ  به ،ايفاي نقش پرداخته

براي رسيدن به سياست خارجي بلندپروازانة خود بهره برده است و تالش دارد ابزارهاي مالي 
                                                 
1. Nouakchott 
2. l’Instituto Nacional de Relacoes Internationais (ISRI) 
3. l’École de Guerre, Sciences Po Paris 
4. le nationale d’administration (ENA) 
5. Gabon 
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 هايي در پنج قارة جهان و ارتقاي خطوط هوايي خـود  خانه گذاري و گشايش سفارت با سرمايه
اين كشور پذيراي مقري براي مجمع كشورهاي صـادركنندة گـاز از    به اين هدف دست يابد.

عضـو سـازمان كشـورهاي صـادركنندة نفـت اسـت.        1961است و خود از سال  2008سال 
هايي كه چندان قرابتي بـا فرهنـگ آن ندارنـد را نيـز      براين، قطر حتي عضويت سازمان عالو

در آفريقـا نيـز قطـر در جسـتجوي     زبانـان.   المللـي فرانسـه   مانند سازمان بـين  ؛پذيرفته است
و ايـن امـر    ،جيبوتي بوده اسـت ويژه در مناقشة سودان، اريتره و  ميانجيگري ديپلماتيك و به

اي ساده در حوزة نفتي در خـارج   گذاري سرمايه و دهد كه اين كشور سياستي فردي نشان مي
  از مرزهاي خود در سر دارد.

اي كـه بـا    است تا واقعي و روابط تـازه  نفوذ قطر در آفريقا بيشتر خياليبه باور نويسنده، 
شـدت نيازمنـد    موريتاني ـ برقرار كرده است، بـه   و جز سودان، مغرب كشورهاي اين قاره ـ به 

هاي آفريقـايي در قطـر و    اگر گشايش سفارتخانه ،گسترش و بهبود هستند. به گفتة نويسنده
اند، داليـل و نتـايج ملمـوس     آفريقا چند سالي است كه تعدد يافته  هاي اماراتي در سفارتخانه

ديگـر، كشـورهاي آفريقـايي     ت. ازسويناهمگن و پراكنده اسشتاب اين تبادالت هنوز بسيار 
سياسـت   54يك اهداف و ديپلماسي خاص خود را دارنـد و بنـابراين، در نظريـه، حـداقل     هر

جا جمع كردن  شك محاسبة تمامي آنها و يك متفاوت درخصوص اين قاره وجود دارد كه بي
  اي. مطالعة حاضـر تـالش دارد رويكردهـاي متفـاوت كشـوره     ممكن نيستاين اندازه تنوع 

ديگر، ديدگاه و تعـاريف پيچيـده و حتـي گـاه      آفريقايي به قطر را به نمايش بگذارد و ازسوي
اش را براساس آنها ساخته به نمايش بگذارد. مسـئلة   انگارانة قطر را كه سياست خارجي ساده

نـوع  و قطـر و قـاره ايجـاد شـده      ميـان ديگر در اين اثر توصيف آن چيزي است كه تاكنون 
تالش دارد براي بيشتر كـردن روابـط و    ييطر را كه مشابه با كشورهاي آفريقاهمكاري با ق

  دهد. مبادالت خود با آنها، خواه در سطح سياسي يا اقتصادي درنظر بگيرد، توضيح مي
قطـري،  هـايي كـه در قطـر بـا كاركنـان       به گفتة نويسنده، اين متن براسـاس مصـاحبه  

تهيـه شـده اسـت. ايـن      گرفتـه آفريقـايي صـورت   ها و سفراي  داران دولتي، ديپلمات سرمايه
ماننـد  مباحث با حضور بسياري در كشورهاي آفريقايي نيز صورت گرفتـه اسـت كـه برخـي     

را با قطـر   اخيراً روابط خودمانند موزامبيك و برخي  اند طي قديمي با قطر داشتهروابموريتاني 
  .اند گسترش داده
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  ت اندك از يكديگرقطر و كشورهاي آفريقايي: دو جهان با شناخ
 درآفريقـايي و قطـري    هـاي  ناكارآمدي سفارتخانه نويسنده به توضيح چرايي ،در اين بخش

بـه بـاور نويسـنده، نبـود شـناخت كـافي در روابـط قطـر و         بهبود روابط دوجانبه پرداخته است. 
وآمـدهاي مقامـات آفريقـايي در سـطح      رغـم رفـت   علـي كشورهاي آفريقايي موجب شده است 

هـاي   در مراحل ابتدايي و درگير كليشـه  آنهاروابط ميان همچنان به دوحه،  جمهور و وزير رئيس
ايجـاد   بـه توانـد   مـي  ،بسـياري، ماننـد همكـاري اقتصـادي     هاي انگيزه، او ازنظر .باشد يبسيار

اگـر كشـورها   هـا،   نظـر از انگيـزه   ا صـرف ، امشودمنجر  نمايندگي ديپلماتيك در كشوري ديگر
 كـه  ،ي ازهم برسنددرك دوجانبة بهتربه باشند، بايد  يكديگربا  تعامل و تبادلي هرگونهخواهان 
يكـديگر    دو كشور را بـه فعاالنه  كه استي ديپلماتيك مستقيم گشايش مجراي مستلزم اين امر

  .باشدايجاد سفارت در كشور هدف  تواند مي اين مجراهاي از كي گفتة او،پيوند دهد. به 
سـفارتخانه   ،داليلي كامالً متنوع و متفاوت به ،كشور آفريقايي در دوحه 21حاضر،  درحال

بـه گفتـة   اند مناسبات بيشتري با قطـر برقـرار كننـد.     برخي از اين كشورها توانسته، اما دارند
داير كـرده اسـت.   در قطر سفارتخانة خود را  1979هاي  كشور مغرب از ابتداي سالنويسنده، 
و موريتاني نيز پس از اسـتقالل قطـر در سـال     ليبي، مصر، سودانالجزيره، تونس، مراكش، 

در اداره نمودنـد. تمـامي ايـن كشـورها      هـاي خـود را در ايـن كشـور بـاز      سـفارتخانه  1971
يـن گـروه   حضـور دارنـد. ا   بي،رَگروه امور عيعني در  1قطردر وزارت امور خارجه  اي جداگانه

 مجموعهنوعي زير ي جنوب صحراست، ولي بهبا كشورهاي آفريقاي مسئول بررسي روابط قطر
  . شود بي محسوب ميرَع خارجي امور

 ،اين كشورها از ساير كشورهاي آفريقايي بـراي قطـر  به باور نويسنده، دليل اصلي تمايز 
از دوجانبة عميقـي   شناختكشورهاي مغرب و قطر  ،براي مثال ؛استتوضيح  قابلسادگي  به

بـه گفتـة   است. عربي كشور و زبان رسمي هر دو  ،زيرا هر دو مسلمان هستند ؛دارنديكديگر 
؛ است اثرگذارنيز دارند در قطر  نوع مشاغلي كه شهروندان اين كشورهابر  حتي اين پيونداو، 

ها  سوداني بسياري ازو  قضاوت را در قطر برعهده دارند وظيفةها  بسياري از موريتانيايي مثالً،
كشـورهاي عـرب   شهروندان  ،بنابراين هستند؛عضو نيروهاي پليس در قطر  ها نيز و مراكشي

شـهروندان كشـورهاي   ديگـر  كنند كه بـراي   اي دست پيدا مي هاي ملوكانه در قطر به سمت
  غيرممكن است. تقريباًجنوب صحرا  يآفريقاي

                                                 
1. Ministry of foreign Affairs (Mofa) 
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ن نشـا  ،صورت پذيرفته 1راي كشورهاي مغربيفَهايي كه با س نويسنده، مصاحبه ةبه گفت
شـناخت كـافي از   در ذهنيت آنها و  ،روابط براي آنها روشن است ساختار چه اندازه تادهد  مي

در قطـر  اين كشورها اگرچه امتيـازات چشـمگيري   نظر او،  بهقدرت و ضعف قطر وجود دارد. 
  اند.  مدت خود حمايت كرده هاي قطري در روابط طوالني گذاري ولي از سرمايه ،ندارند

هاي  افزايد سفارتخانه نويسنده ميدرخصوص روابط با كشورهاي آفريقاي جنوب صحرا، 
 2010و تـا سـال    ،كـار كردنـد   در دوحه آغاز به 2000هاي  اساساً از ابتداي سال اين كشورها

هـاي   اريتره كه از پايان سـال  به گفتة او، البتهند. ا هرشدي چشمگير داشتازنظر شمار و تعداد 
كمـك قطـر بـه     و ،شود داشته است، استثنا محسوب مي تيك در قطراي ديپلمنمايندگ 1990

خـاص  ز ثمرة اين رابطة ني 2008ري ميان اين كشور و جيبوتي در سال اريتره براي ميانجيگ
با پايان دورة آپارتايـد   1994و قطر نيز كه درست از سال  آفريقاي جنوبيروابط كشور است. 

كار آمدن وزير امور خارجة جديـد ايـن كشـور     زمان با روي هم  ،2003 سال آغاز شده بود، در
 2004گامبيـا در سـال    د.شـ اي در قطـر   خانهسـفارت منجربه تشـكيل  و  ،اي گرفت جان تازه

ها ديـده   شتابي در گشايش سفارتخانه ،2010سفارتخانة خود را در قطر گشود. سپس از سال 
هـاي   رتخانهو نيجريـه سـفا   ، كنيا، ليبريا، بنين، چـاد ايزلندسنگال، سو ترتيب، اين شود و به مي

  .داير كردنيز نيجر سفارت خود را در قطر  2015در سال  خود را در قطر گشودند و
هاي خود در اين  به گفتة نويسنده، قطر نشان داده است براي گشايش متقابل سفارتخانه

هاسـت در قطـر سـفارتخانه     لكه سومالي سا درحالي ،زمان است؛ براي مثالكشورها نيازمند 
. عكس ايـن جريـان   به فكر احداث سفارتخانه در اين كشور افتاد 2014در سال دوحه دارد، 

زانيـا سـفارتخانه داشـته اسـت، ولـي      در دارالسالم در تان 2012نيز صادق است. قطر از سال 
با اهميتي كـه  تواند  مياز ديد نويسنده، اين استثنا در رفتار قطر سفارتي در قطر ندارد.  تانزانيا

زانزيبـار و كليمانجـارو    نمونـه،  بـراي دوحه دارد توضيح داده شود؛ براي  گردشگري اسالمي
يابنـد و   جمله مناطقي هستند كه گردشگران بسياري براي ديدن آنها در تانزانيا حضور مـي از

سـفارتخانه در  نبـود   ي كه قطر برايداليلاغلب به اين نقاط دارد.  يقطر خط هوايي مستقيم
  . استنبود امنيت و مشكالت زيرساخت  ،كند كشورهاي آفريقايي عنوان مي

                                                 
معنـاي   بـه عربـي   اي شـود. مغـرب واژه   اطـالق مـي   فريقاآ و شمال غربي شمال به مجموعه پنج كشور واقع در: مغرب عربي. 1

براي ها، اين لفظ را  . امروزه عرباستمعناي سرزمين غرب  اين كلمه از ديدگاه جغرافيايي اعراب به ؛استسرزمين غروب آفتاب 
  برند. كار مي به صحراي غربي و سرزمين موريتاني ليبي، تونس، الجزاير،، مراكش اشاره به مجموعه كشورهاي آفريقايي
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اگرچـه مسـئوالن آفريقـايي در قطـر      ،نيز بايـد گفـت    ازنظر حضور مسئوالن سفارتخانه
مأموريـت  محل حضور دارند، ولي سفراي قطري بيشترِ سال در قطر هستند تا در كشورهاي 

 بعضـي ي را براي برخي از كشورهاي آفريقايي كه اميدوارند شمار اين امر مشكالت بي ؛خود
وجـود آورده اسـت. برخـي از     بـا قطـر پـيش ببرنـد بـه     را هاي اقتصادي و همكـاري   پرونده

ت ااند كه حتي گاه ديدار با مقام عنوان كردهدر مصاحبه با نويسنده هاي آفريقايي نيز  ديپلمات
نويسنده، افـرادي بـا تخصـص آفريقـا در ميـان       قطر نيز دشوار است. به باور خود در ،قطري

هايي خارج از اين  اي نيز وجود دارند، به سمت اند و اگر عده هاي قطري تربيت نشده ديپلمات
آمريكاي شمالي و اروپا در قطـر  اند. به گفتة او، متخصص و كارشناس  تخصص گماشته شده

دت در دستگاه ديپلماسي قطر ناديـده  ش اي است كه به د، ولي آفريقا حوزهشو وفور يافت مي به
نتوانسته است اهـدافي   هنوز قطر ،دهد نشان مي . از ديد نويسنده، اين نكاتگرفته شده است
  تعريف كند.يابد را خواهد در آفريقا به آنها دست  را كه واقعاً مي

  
  چرايي حضور كشورهاي آفريقايي در قطر

را براي حضور در قطر واكاوي  كشورهاي آفريقاييانگيزة در اين بخش، نويسنده تالش دارد 
 انـد؛ اگرچـه   ه به قطـر نيامـده  ، تمامي كشورهاي آفريقايي با هدفي مشاباوطبق ارزيابي د. كن

هـا و   هاي ابتدايي ممكن است گسترش مبادالت سياسـي و اقتصـادي باشـد، اولويـت     انگيزه
  راهبردهاي اين كشورها متفاوتند.  

، آن دسته از آنـان كـه تقريبـاً    كشورهاي آفريقايي سفرايبا  ههاي نويسند طبق مصاحبه
يا اقتصاد ساكني دارند، مانند ليبريا، سوازيلند، بنين يا حتـي كشـور جمهـوري     جمعيت اندك

يكـي از كشـورهاي بـالقوه    و قطر  هستند جذب سريع سرمايهمند به  ، عالقهآفريقاي مركزي
  در ابتـداي اسـتقالل ايـن كشـورهاي    به گفتـة نويسـنده،   . شود براي اين هدف محسوب مي

اقتصـادي در ايـن   ازنظـر  سه، آلمـان، و بريتانيـا)   هاي استعماري سابق (فران آفريقايي، قدرت
هـاي   با حضور آمريكا نيز همراه شد. از ابتـداي سـال  بعدها مناطق حضور پررنگي داشتند كه 

نيـز قـدم بـه    و حتي برزيـل و روسـيه    چين، هند، كرة جنوبي :، كشورهايي مانند1990دهة 
 ،ميـان  اند. درايـن  ورد حمايت قرار دادهگذاري در آفريقا را م اند و سياست سرمايه آفريقا گذارده

قطر با توجه به ذخاير گازي مهم خود و جمعيت اندكي كه دارد، كشوري بسيار ثروتمند است 
» سـرزمين موعـود  «آن را  هـاي آن هسـتند و   كه كشورهاي آفريقايي آرزومند جذب سرمايه
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توانـد   كننـد درآمـد گـازي قطـر مـي      تصور مـي  . به گفتة نويسنده، اين كشورهادانند خود مي
  گذاري به اين كشورها وارد شود. اما تاكنون، اين اميدها محقق نشده است.  طريق سرمايهاز

و  كنـد  اين اسـت كـه قطـر قراردادهـا را تنظـيم مـي       ،نويسنده، برخي داليل آن به باور
اين، افـرادي كـه در قطـر بتواننـد رونـد      بـر  ن آنها را برعهده دارد؛ عـالوه تضمين اجرايي شد

كشورهايي مانند سنگال و كنيا نيز با اين ديد كـه قطـر    ؛مذكرات را پيش ببرند اندك هستند
تر خريداري كند و به قيمتي بـاالتر در بـازار بـه     ذخاير انرژي آنها را به قيمت پايينتواند  مي
ترياني مانند كرة جنوبي و ژاپن كه مشتريان اصلي گاز طبيعي مايع هستند بفروشـد، وارد  مش

بـر آنهـا   نادرستي اين بـاور درمـورد قطـر    از نظر نويسنده، در آينده  كه ،اند رابطه با قطر شده
  روشن خواهد شد. 

راهبرد قطر بـراي نزديكـي بـه كشـورهاي آفريقـايي فاقـد        كه دهد توضيح مي نويسنده
 اي بپردازد. خواهد هزينه نيز نمي» دوستي«براي حتي قطر است و » سياسي«هرگونه هزينة 

 شل و اكسون هاي بزرگ مانند كتعنوان كشور داراي ذخاير عظيم گازي، فقط با شر قطر به
هاي خاص و پايين نـدارد.   راي قيمتو سياستي ب بندد گذاري مشترك مي مايهقراردادهاي سر

گرايـي   گذر زمان و اندكي واقـع ولي  ،كنند ها را دلسرد نمي ها در برخورد اول، آفريقايي قطري
قطر هيچ قدمي در اين راه برنخواهد داشت و هيچ سياسـتي   ،ها نشان خواهد داد به آفريقايي

  در زمينة كمك به كشورهاي فقير آفريقايي ندارد. 
تـوان   سـادگي مـي   اي وجـود دارد كـه بـه    يسنده، در آفريقـا ايـن بـاور كليشـه    به باور نو

در بخـش  قطر در سازوكارِ ديپلماتيك خود كاركناني ولي  ،گذاري قطري را جذب كرد سرمايه
هـا بـيش از    د. قطـري كننـ بندي  اولويترا هاي آفريقايي  پروندهبتوانند  ندارد تا حداقل آفريقا

ايـن   گـذاري در  امنيت سرمايههاي آفريقايي و  د در سفارتخانهخو همه نگران امنيت فيزيكي
از همكـاري آنهـا بـا     ز فقر و فساد عمومي در آفريقا دارنـد كـه مـانع   و تصوري ا قاره هستند

اي درخصوص آفريقـا در   گاه بدبينانهدكلي، دي طور شود. به بسياري از كشورهاي آفريقايي مي
هاي قطر در اروپا  گذاري خالل مقايسة سرمايه كته ازاين ن ؛شود قطر وجود دارد كه بيان نمي

در  هـاي ايـن كشـور    گذاري ) و در آمريكاي شمالي، با سرمايه2013ميليارد دالر تا سال  65(
شود. ازنظر نويسنده، اگر قطر خواهان رابطه با آفريقاسـت بايـد ديپلمـاتي     مي استنباط آفريقا
  .تمند دنبال كردن اين امر اس هكه عالقبيابد 
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  موارد ويژة نيجريه، آفريقاي جنوبي، و اتيوپي
كنـد،   نظر از مشكالت بسياري كه قطر را از روابط جدي با كشورهاي آفريقايي دور مي صرف

رو، مطالعة اين كشورها در  ازاين اند به دوحه نزديك شوند؛ توانسته برخي كشورهاي آفريقايي
مغرب و دو كشور عـرب   يسنده، اگر كشوربه گفتة نواين بخش مورد توجه قرار گرفته است. 

 عني دو اقتصاد بزرگ قاره (نيجريهو موريتاني) را حذف كنيم، دو كشور ديگر، ي زبان (سودان
و آفريقاي جنوبي) اهميتي ويژه براي قطر دارند و قطر بـا آنهـا بـه شـكل ديگـري برخـورد       

شد، ولي روابـط آنهـا    آفريقاي جنوبي در دوحه گشودهكشور ، سفارت 2003كند. در سال  مي
و توافقي ميان دو كشور منعقد شـد كـه مطـابق بـا آن      بيشتر گسترش يافت 2004در سال 

آفريقاي جنوبي و شركت قطر پتروليوم با يكـديگر بـراي سـاخت كارخانـة      1شركت ساسول
اسـتفاده از   دركردنـد. ايـن منفعـت قطـري      مـايع در قطـر همكـاري مـي    گاز تبديل گاز به 

شدت بر رونق روابط افـزود و كليشـة آفريقـاي فقيـر و      به كشور آفريقاي جنوبيهاي  اوريفن
كشـور آفريقـاي    كـه  زمـاني  ناگفته نمانـد  هاي پرخطر را در هم شكست. البته گذاري سرمايه

 نتيجه مانـد.  نوبة خود خواستار خريد گاز مايع قطر شد، پيگيري سفير اين كشور بي جنوبي به
هـاي   اييبراي شناخت بهتر پوياست  هميشه تالش داشته جنوبي به گفتة نويسنده، آفريقاي

هـاي   وجود برخي چهره ترين داليل آن او، يكي از مهمبه باور آفريقا به قطر كمك كنند كه 
فراي آفريقاي جنوبي و قطر بوده است. خاص ميان س  
ـ     علـت  نويسنده، روابط قطر و نيجريه نيز به به گفتة ك عضـويت هـر دو در سـازمان اوپ

ديپلماتيك خـود را در قطـر   نيجريه نمايندگي  2013شود؛ البته در سال  قديمي محسوب مي
بسـيار باتجربـه در قطـر    باز كرد كه شرايط خاصي داشت، يعني تنها يك سفير و دو رايـزن  

گـذارده بـود. بـه بـاور     » مأموريـت هوشـمند  «و نيجريه عنوان ايـن رونـد را    ،دحضور داشتن
دليل بهاي بـاالي نفـت،    رتخانه اقتصادي نبود و نيجريه بهنويسنده، داليل گشايش اين سفا

نفـر   هفـت هـزار  كنسـولي در قطـر بـراي     دفتـر لزوم وجـود   اما ؛مشكل سرمايه نيز نداشت
ت مشـكال  پـيش از آن كـار بودنـد و    ي مشغول بههاي مختلف اي كه در قطر در بخش نيجريه

به باور نويسنده، . به احداث سفارتخانة هوشمند انجاميد كردند ابوظبي حل مي طريقخود را از
كـه هرگـز    ه اسـت وجـود داشـت  نيـز  تري  در كنار اين داليل، دليل سياسي مهم براين، عالوه

در آفريقـا (ميـان    منازعـه در حـل  و آن مداخلـة قطـر    ،ندا فراي نيجريه به آن اشاره نكردهس
                                                 
1. Sasol 
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عنوان قـدرتي بـزرگ در    ) بود كه نيجريه را مجبور كرد بهاريتره، جيبوتي و دارفور در سودان
گذاري قطـر   سرمايه تنها ،نظر روابط اقتصادي، خود را به قطر نزديك كند. به گفتة او، ازقاره

ميليـون   603بـه مبلـغ    ،1اكوبانكدرصد از  23 / 5خالل بانك ملي قطر و خريد در نيجريه، از
ي از ابتـدا فراي قطـر  س كه حال جالب است اشاره شود بوده است. بااين، 2014دالر در سال 

 2016در سـال   تـا آنكـه   ،انـد  هحضـور داشـت  نيجريه  پايتختدر هتل هيلتون مأموريت خود 
  در نيجريه تأسيس شد.  سفارتخانة قطري

علت مداخلة قطر در  ي نيز بسيار ويژه است. اتيوپي بهروابط قطر با اتيوپبه نظر نويسنده، 
كـرد. ايـن    رابطـه قطـع   2008با قطر در سـال  اختالف اتيوپي و جيبوتي  پروندة مرزي مورد
نهايت در در نداشتند و مقابلاي در كشور  يك از اين دو كشور سفارتخانه درحالي بود كه هيچ

شود بالغ  اي در قطر تأسيس كرد. گفته مي سفارتخانه براي حل اختالفات اتيوپي ،2013سال 
تـرين اجتمـاع آفريقـايي     كار هستند و مهم ر نفر اتيوپيايي در قطر مشغول بههزا 25تا  20بر 

  ند.وش قطر محسوب مي
اولـين قـدرت    كنيـا  بـرعكس نيجريـه، هرچنـد   كند  نويسنده عنوان مي درخصوص كنيا

 2010آن براي گشايش سفارتخانه در قطر در سال  انگيزةاقتصادي در شرق آفريقاست، ولي 
بـه  ها در قطـر بـوده اسـت.     رشد حضور كنيايي علت و بهكامالً اقتصادي  ، بلكهسياسي نبوده

 2015هزار نفر در سال  چهاردهبه  2010نفر در سال  پانصداز  ها كنياييشمار گفتة نويسنده، 
شناسـي   ها به زبان انگليسي و وظيفـه  ييتسلط كنيا . علت اين پديده،افزايش پيدا كرده است

زبـان آفريقـايي اسـت كـه بـراي آنهـا        نها در مقايسه با ديگر مردمان كشـورهاي انگليسـي   آ
بري (تاكسـي) را  داري، و خـدمات مسـافر   امنيت، هتل حوزة دسترسي ساده به مشاغلي مانند

  فراهم آورده است.
رفتار اقتصـادي   رويكرد قطر درخصوص آفريقا اين موارد استثنايي، براي دركگذشته از 

  و داليل سياسي حضور قطر در قارة سياه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. 
  

  گذاري قطري در آفريقا: نفت، انرژي، معادن، توريسم و كشاورزي سرمايه
اسـت كـه    را مورد بررسي قـرار داده هاي وسيع قطر در آفريقا  نويسنده انگيزه ،در اين بخش

                                                 
1. Ecobank 
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هـاي   دسترسي بـه فرصـت  ، قطر مترصد اوبه گفتة اند.  عمل پيشرفت چنداني نداشتهربته دال
وجـه نيـازي بـه     هـيچ  آفريقاست و از ديد مقامات اين كشور در برخي مـوارد بـه  اقتصادي در 

يكـي از   ؛دست يافت ها به اين فرصت توان با برخي توافقات و مي گشايش سفارتخانه نيست
، 1993كـه از سـال    ايـن كشـور بـوده   خطـوط هـوايي    گسـترش  ها براي قطـر،  اين فرصت

  كشورهاي آفريقايي را به قطر متصل كرده است. 
داشـته   گذاري در بخش انرژي آفريقا سه سرمايهقطر  ؛بخش ديگر، انرژي است: انرژي

 اي نفتي ، شركت قطر پتروليوم اينترنشنال بيست درصد از حوزه2008در سال  ،نخست است:
هـاي   دليـل حفـاري   بـه  اين شركت پس از هفت سـال در موريتاني خريداري كرد كه البته  را

طـر بـا توتـال    تصميم به خروج از پروژه گرفت. در اين طرح ق و نرسيدن به نفت نااميدكننده
گـذاري در جمهـوري كنگـو بـود كـه شـركت        دومين مورد سـرمايه فرانسه همكاري داشت؛ 

از هـم بـا توتـال    و ب ،در پانزده درصد از پروژه سهيم شد ،2013پتروليوم اينترنشنال در سال 
اي  درصد از سـهم پـروژه   و خريد سي 2016سومين مورد مربوط به سال  فرانسه همكار بود؛

بـار بـا شـركتي غيـر از      بود كه هرچند بـراي اولـين   1آمريكايي شورون  از شركت در مراكش
با همان قراردادها بود. بـه بـاور نويسـنده،    گرفت، ولي دقيقاً مشابه  صورت ميفرانسه  2توتال

هاي خـارجي   گذاري سرمايه ايمني  ،تر داند چگونه در ساية شركتي بزرگ حاضر مي قطر درحال
  به دست آورد.را است  شخود خواهانكه چه را كند و آنخود را تضمين 

نيـز   لحاظ توليد برق در خـارج از ايـن كشـور   نويسنده، قطر تالش دارد از به گفتةبرق: 
را بـا   3، شـركت بـرق نبـراس   2013قدرتي در حوزة انـرژي تبـديل شـود. قطـر در سـال       هب

و شـركت آب و   ،)درصد 20)، قطر هلدينگ (درصد 20مشترك قطر پتروليوم (  گذاري سرمايه
با سرماية يك ميليارد دالري تأسيس كرد. اولين طرح نبراس در كنيـا   ،)درصد 60برق قطر (

نيـز صـندوق    2015. در سـال  كرددر سنگال طرحي ارائه  2015سال محقق شد، سپس در 
توسعة قطر با همكاري نبراس، طرحي براي توسعة كشـورهاي آفريقـايي ارائـه كردنـد كـه      

حاضر ايـن   حالدر ،هايي براي مشكالت تأمين بودجه در خود داشت. به گفتة نويسنده حل راه
كه براي نمايندگان آفريقايي در قطر  حاليح همگي در مرحلة حرف و عمل هستند؛ درسه طر

  ها از اهميت بسياري برخوردارند. اين طرح
                                                 
1. Chevron  
2. Total 
3. Nebras Power 
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هاي معدني خارجي  گذاري در طرح سرمايه بخش مهم ديگر براي قطر، معادن آفريقا:
با كمك دو شركت خود، يعني استيل قطر (توليدكننـدة آهـن) و شـركت     اين كشوراست كه 

تالش دارد به ايـن مهـم در آفريقـا دسـت پيـدا كنـد.       معادن (اكتشاف و توليد مواد معدني) 
شـريك سـومي (يعنـي     با همراهي توافقي را در موريتاني 2007شركت استيل قطر در سال 

هرگز محقق نشده  به امضا رسانده است كهشركت همكاري صنايع اوليه عربستان سعودي) 
گـذاري مشـترك دو    مايهدومين سـر  .گذاري امتناع ورزيد پايان از سرمايه چون قطر در است؛

در الجزاير بوده است كه ايـن طـرح    2012شركت قطر استيل و شركت معادن قطر در سال 
 بـاقي  اجـرا همچنان در انتظار  ،ديپلماتيك ميان قطر و الجزايرهاي  وبلندي پس از طي پستي

 برداري خود را از كشور ، شركت معادن قطر اولين مجوزهاي بهره2015در سال  مانده است.
  كه اين طرح نيز در دست اقدام است. همالي دريافت كرد

گـذاري در   سازي، قطـر خواهـان سـرمايه    در حوزة گردشگري و ساختمان گردشگري:
أسـيس شـده اسـت. ايـن     همين منظور ت به 1خارج از مرزهاي خود بوده و شركت قطري ديار

مصـر، سـودان، و   هاي بزرگي در مغرب، تـونس،   طرح و داردآفريقا فعاليت  شركت در اروپا و
هـاي پـنج سـتاره و در راسـتاي گسـترش       است كه اكثراً تأسيس هتـل  كرده موريتاني، اجرا

  اند. گردشگري بوده
هايي اسـت كـه قطـر در آن     ترين بخش اين بخش يكي از قابل توجه صنايع غذايي:

جغرافيـاي قطـر نيـز    هـواي   و آبا با تواند براي ساير كشوره و مي ،گذاري كرده است سرمايه
آب و هـواي بسـيار گـرم و بـارش انـدك       علـت  جالب توجه باشد. به گفتة نويسنده، قطر بـه 

در سـال   ذايي خود اسـت. بـراي تحقـق ايـن امـر     غ مطالباتهميشه نيازمند تضمين امنيت 
را تأسيس كرد كه هـدف آن تـأمين امنيـت محصـوالت      2، قطر شركت غذايي حصاد2008

گـذاري شـركت غـذايي     دريافـت سـرمايه   ،بود. به گفتة نويسنده آن كشوركشاورزي و دامي 
 ميليـون دالر  100به ارزش  ياي نيست و اگرچه قطر در شمال سودان مراتع حصاد كار ساده

اخــذ چنــين و وكيــف عملــي آن  تهيــه كــرده اســت، درك كــمنگهــداري گوســفند  بــراي
فاسـو، غنـا،   ماننـد بوركينا دشوار است و شماري از كشورهاي آفريقايي هايي بسيار  نمايندگي

هـوايي   و هـا و امكانـات آب   براي پـذيرش قطـري  رغم تمايل  علي جمهوري آفريقاي مركزي
                                                 
1. Diar  
2. Hassad Food 
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سـال  حالي است كه به گفتة نويسـنده، حصـاد در   د با قطر به نتيجه برسند. اين دران نتوانسته
اي بـا ايـن كشـور     سـوريه  گوسـفند از قراردادي براي پرورش نژاد خاصي  ،استراليا در 2009

خـاك  بـه   آن كشـور را از مزارع هزار رأس گوسفند  330، 2015منعقد كرده است و در سال 
در استراليا بـراي توليـد حجـم وسـيعي     هايي را  زمينبراين، قطر  عالوه خود وارد كرده است؛

صـنوان   ،حصاد در پاكستان نيز با مشاركت شركت فرعي خود گندم تهيه كرده است. شركت
گذاري حصـاد   . آخرين سرمايهدر اختيار گرفته است هايي را براي توليد برنج زمين ،1پاكستان

  با همكاري شركت الصفاء عمان بوده است.و براي پرورش مرغ در مزارع عمان 
  

  موزامبيك، رقابت آتي براي گاز قطر
گيـران قطـري    درمورد آفريقا كه در ميان تصـميم  كافي نبود نسبي شناختبه باور نويسنده، 

دسـت آوردن   هـا را فقيـر و نـاتوان در بـه     عالوه اين تصور كه آنها آفريقايي شود، به ديده مي
توانـد گـاه بـه ارزيـابي اشـتباه از       داننـد، مـي   خود مي هاي ارزش افزوده از مواد اوليه و زمين

خصـوص مـورد    گفتة نويسـنده، درايـن   بسيار مهم هستند. به عضاًبهايي منجر شود كه  پديده
دهد اين كشور كـه مطالعـات بسـياري را در     بسيار قابل توجه است. او توضيح ميموزامبيك 
ترين ذخاير گازي را در شـمال خـود دارد و    خود اختصاص داده است، يكي از بزرگ فرانسه به

مكعب گـاز   تريليون فوت 180نزديك به  ،3نياو شركت ايتاليايي  2شركت آمريكايي آناداركو
 اين اندازه برداشت گاز براي نيجريـه اند كه  استحصال كرده فعاليت خود  ليةرا در پنج سال او
فـوت  تريليـون   نهصدمعادل  گازي قطر مقايسه، ذخايرمقام طول انجاميد. در  شصت سال به
ارندة ذخاير گاز جايگاه سوم كشورهاي درا در كشور پنج برابر بيشتر است و آن  مكعب، يعني

  قرار داده است. روسيه و ايرانپس از 
اير موزامبيـك در  برداري از ذخ گذاري جهت بهره نويسنده، تصميم براي سرمايه فتةبه گ

به بازار عرضه خواهنـد شـد.    2021 و 2020ها در سال  و اولين محموله ، اجرايي2016سال 
ميليـون تـن    شصـت بـه   در سالموزامبيك گاز مايع ليد كل بينانه، تو طبق برآوردهاي خوش

ميليون تن توليد دارد. نكتـة ديگـر آن اسـت كـه      77كه قطر در حال حاضر  درحالي رسد؛ مي
در ميـادين نفتـي   و  ر فقط قراردادهاي بلندمدت دارنـد هاي خريدار گاز قط كشورها يا شركت

                                                 
1. Senwan Pakistan 
2. Anadarko 
3. ENI 
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كـه در موزامبيـك شـرايط بسـيار      رحاليد ها حضور دارند؛ بلكه فقط در پايانهشريك نيستند، 
اين . سهيم هستندهاي اكتشافي  كنندگان آسيايي در بلوك متفاوت است و بسياري از مصرف

است. به بـاور نويسـنده، ايـن     قصاد نيز چين رد ژاپن، هند، تايلند، كرة جنوبي ومسئله درمو
ميـادين   بـراي تـأمين مطالبـات مصـرفي خـود،      نكته به آن معناست كه خريداران آتي گـاز 

تـوازن   گاز،حضور موزامبيك در بازار  بنابراين، اكتشافي موزامبيك را توسعه خواهند بخشيد؛
. نويسـنده  گذاشـت هـا اثـر خواهـد     و بـر قيمـت   داردجديدي به نظم مصرفي موجود خواهد 

كننـده   هـاي مصـرف   كند كه موزامبيك بهاي نازلي را دريافـت كنـد و شـركت    بيني مي پيش
د توليد خـو  ،اين محصوالت بر قيمت، هاي بيشتري را از اين كشور بخرند؛ زيرا عالوه محموله

  شوند.  آنها هم محسوب مي
حال قطر به موزامبيك به چشم رقيب بالقوة خود نگاه نكرده است  تابه ،نويسنده به گفتة

حتـي  سيار پرسود خواهد بود، گذاري در بخش گاز موزامبيك طرحي ب با وجود آنكه سرمايهو 
اگرچه حضور موزامبيـك   ،داردنويسنده اشاره بررسي اين طرح نيز نكرده است. تالشي براي 

همراه احتمال حضـور   به توجهي به آن ، ولي بيتنهايي خطري براي صنعت گاز قطر نيست به
رشـد تقاضـا و   عدم و با درنظر گرفتن  و ديگر كشورهاي گازي در اين صنعتاستراليا، ايران 

  مطالبة گازي در آينده، قطر را با چالش كاهش بهاي محصوالت خود مواجه خواهد كرد.
  
  گيري نتيجه

به باور نويسنده، روابط ميان قطر و كشورهاي آفريقايي جنوب صحرا هنوز در دست سـاخت  
ي و سـودان را  موريتـان  ،راكش، الجزايـر و تـونس)  كشورهاي مغربـي (مـ  است. قطر هميشه 

الل در وابط خود را با آنها از زمان اسـتق و ر گرفته نظرخود درنوان خويشاوندان فرهنگي ع به
روابط قطر با كشورهاي آفريقاي جنـوب صـحرا (يـا    از ديد او، ده است. كرآغاز  ،1971سال 

) 2013نفـر جمعيـت، در سـال     ميليـون  936كشور و بـالغ بـر    48آفريقاي سياه مشتمل بر 
ـ     و كليشه ،اتسوءتفاهموجود برخي ت، دليل عدم شناخت درس به وعي هـاي مرسـوم دچـار ن

سوي كشورهاي آفريقايي براي رفع ايـن معضـالت برداشـته    هايي كه از آشفتگي است و گام
بـا آفريقـا در اختيـار    هـاي شايسـته و آشـنا     ها ديپلمات بر هستند. قطري شوند بسيار زمان مي

گـذاري در   ده است قطـر هميشـه از سـرمايه   د ديدگاه درست از اين قاره باعث شندارند و نبو
  آفريقا هراس داشته باشد. 
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شـيوا  هاي خود را بـه زبـاني    توانند طرح كشورهاي كوچك آفريقايي نميازنظر نويسنده، 
تـوجهي قطـر قـرار     مـورد بـي  هم هاي مهم   ترتيب، حتي طرح اين براي قطر شرح دهند و به

تحت نظارت وزير امـور   ،و كمك به توسعه در قطر امور خيريه، اقدامات او گيرند. به گفتة مي
كه اين ضعف  شوند و اين موضوعات كامالً جدا از مباحث اقتصادي بررسي مي ندخارجه نيست

. منظـور از بخـش   بسياري را در روابط قطـر بـا كشـورهاي فقيـر آفريقـا پديـد آورده اسـت       
د كه قطر آنهـا را فقـط از   هستنكشاروزي و ها،  هاي گاز، نفت، معادن، بانك اقتصادي، بخش

دهد. تأمين امنيت مواد غذايي نيز يكي از محورهاي مهم  سودآوري مورد توجه قرار مي منظر
  براي قطر است كه در آفريقا مورد غفلت قرار گرفته است. 

بـه آن اشـاره    وي شـوندگانِ  بسـياري از مصـاحبه   يكـي از امـوري كـه    ،نويسندهاز ديد 
گذاري ايـن كشـور اسـت.     هاي سرمايه گيري افراد غيرقطري براي سياست تصميم ،اند داشته

نفـر  هـزار   93532فقط  ،فعال قطريِيت ملي ، جمع2014طبق مطالعات انجام شده در سال 
سـته در تمـامي   هـا بـراي يـافتن افـراد شاي      ين چـالش تـر  اند كه اين امر يكي از بـزرگ  بوده
شود وجه  يي، نبود فردي غيرقطري در مذاكرات باعث ميمقامات آفريقا هاست. به گفتة هزمين

نداشـتن  دليـل   به باور نويسـنده، ايـن امـر فقـط بـه     تقليل پيدا كند. » سودآوري«سياسي به 
ماننـد   يهـاي معتبـر   از دانشـگاه قطـري  بلكه ممكن است جواني  ،تحصيالت مرتبط نيست

ولي حاضر نباشد  ،التحصيل شود غو غيره فار ،وسترن ام، نورث  ان  جورج واشينگتن، تگزاس اي
  مشغول به كار شود. مانند آنهادر اداراتي غير از قطر پتروليوم و شركت معادن قطر و 

نـه   ،ها آن است كه سرعت رشد قطر موجب شده است تمامي طرح ،از ديد او نكتة ديگر
 در رند كـه بگي هاي ويژه، بلكه مستقيماً زيرنظر امير قطر مورد توجه قرار و كارگروه  در دولت
  .گرفته استاين فضا، آفريقا در حاشية ديپلماسي قطري قرار  نتيجة

توانـد همكـاري بسـيار     قطر مـي  ؛ زيرابرانگيز است انداز تأسف اين چشم ،از ديد نويسنده
در عمليـات پسـابحران و ايجـاد صـلح، قطـر       ،با آفريقا داشته باشد. بـه گفتـة او   اي گسترده

هاي بزرگي مانند آمريكا، بريتانيا و فرانسه همكـاري   و با قدرت كند ايفاتواند نقشي جدي  مي
اين نتيجه كه  ،اند دربرداشته متناقضيدر آفريقا  يهاي قطر ، ميانجيگرياو. ازنظر داشته باشد
بـس   خصوص نقش ميانجيگري در آينـدة ايجـاد آتـش   دهد قطر ديدگاه درستي در نشان مي

 رفع منازعات بايـد بـا شـركاي سياسـي ديگـري ماننـد      براي  و ،اردهاي درگير ند ميان طرف
  همراه شودآفريقاي جنوبي و نيجريه، 


