
 
 

 
 
 

 
 

Dimensões Cibernéticas do Extremismo Violento em África 
 
A Dra. Audrey Kurth Cronin juntou-se ao corpo docente da School of International 
Service em agosto de 2016. Ela é a Diretora Fundadora do Centro de Segurança, 
Inovação e Novas Tecnologias da AU. A carreira da Professora Cronin combinou 
posições académicas e serviço governamental. Foi membro do corpo docente e diretora 
do curso principal sobre Guerra e Aeronáutica de Estado na National War College dos 
EUA (2007-2011). Antes disso, foi Diretora Académica de Estudos do Programa 
Oxford/Leverhulme sobre a Mudança do Carácter de Guerra na Universidade de 
Oxford (Nuffield College), de 2005 a 2007. Anteriormente, foi Especialista em 
Terrorismo no Serviço de Investigação do Congresso, responsável pelo aconselhamento 
aos Membros do Congresso no rescaldo do 11 de setembro. Serviu no ramo executivo 
dos EUA, incluindo o Gabinete do Secretário da Defesa para a Política. Ela é consultora 
frequente dos níveis mais altos do governo dos Estados Unidos. A Professora Cronin 
tem diversas publicações sobre estratégia e atores não estatais. O seu livro mais 
conhecido é How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Terrorist 
Campaigns (Princeton University Press), que foi traduzido para o chinês. Em 2017, The 
New Yorker chamou-lhe "um estudo marcante". O seu mais recente livro, Power to the 
People: How Open Technological Innovation is Arming Tomorrow's Terrorists (Oxford 
University Press, 2020), analisa os riscos e oportunidades das tecnologias emergentes, 
especialmente a sua utilização por indivíduos, terroristas, insurretos, exércitos 
substitutos e outros atores privados. Ganhou o prémio internacional Airey Neave 2020 
pelo "contributo mais significativo, original, relevante e de valor prático para a 
compreensão do terrorismo".    
 
O Dr. Christopher Anzalone é professor assistente de pesquisa com estudos do Oriente 
Médio na Marine Corps University e no Krulak Center. Ele também é um estudioso 
afiliado do Centro de Estudos Islâmicos Globais da George Mason University. Sua 
pesquisa se concentra no Islã político e nos movimentos políticos muçulmanos, 
incluindo organizações islâmicas militantes, religião e sectarismo, Islã xiita e violência 
política e guerras civis. Ele publicou artigos em periódicos, capítulos de livros e artigos 
de enciclopédia sobre esses tópicos, inclusive em volumes da Oxford University Press e 
da Princeton University Press. Ele tem um Ph.D. em estudos islâmicos, do Oriente 
Médio e da África pela Universidade de McGill, um mestrado em estudos do Oriente 
Médio pela Universidade de Indiana, Bloomington, e um duplo bacharelado em 
estudos em História e Estudos Religiosos pela George Mason University. Anteriormente 
foi Pesquisador do Programa de Segurança Internacional do Belfer Center for Science 
and International Affairs da Harvard University. 



 
 
 
 
O Dr. Anouar Boukhars é um professor de contraterrorismo e combate ao extremismo 
violento que trabalha em estreita colaboração com o governo Africano e os líderes não 
governamentais do setor da segurança no desenvolvimento e implementação de 
atividades e programas relacionados com o contraterrorismo e o combate ao 
extremismo violento. A sua investigação centra-se na dinâmica da radicalização e do 
extremismo violento em África. 
 
Antes de se juntar ao Centro de África, o Dr. Boukhars foi um bolseiro não residente no 
Programa do Médio Oriente no Carnegie Endowment for International Peace e um 
professor associado de relações internacionais no McDaniel College. Integrou vários 
conselhos e comités consultivos no Sahel e no Norte de África, incluindo na Rede 
Africana de Construção da Paz no Conselho de Investigação em Ciências Sociais. De 
agosto de 2015 a julho de 2017, o Dr. Boukhars serviu no Instituto de Estudos de Paz e 
Segurança em Adis Abeba, Etiópia, como principal facilitador do seu programa 
emblemático, o Executive Masters in Managing Peace and Security in Africa. A sua 
investigação tem sido publicada em numerosas publicações políticas e revistas 
académicas de renome. Realiza regularmente trabalho de campo em África e é consultor 
frequente da União Africana, Banco Mundial, Nações Unidas, Departamento de Estado 
dos EUA e governos Europeus. 
 
O Dr. Boukhars é doutorado em estudos internacionais pela Universidade Old 
Dominion em Norfolk, Virgínia; mestrado em humanidades aplicadas pela 
Universidade Al Akhaweyn em Ifrane, Marrocos; e licenciado em literatura inglesa pela 
Universidade Ibn Tofail em Kenitra, Marrocos. 


