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 التغلغل األمين اإلسرائيلي يف إفريقيا جنوب الصحراء

 1وليد عبد احلي د.  .أ
 

 : مقدمة
 

األمن  مبدأ  خبصوص  إسرائيلية  أكادميية  دراسة  يف 
جيب القومي اإلسرائيلي، تقرتح الدراسة ما نّصه حرفياً "

اليهود من  )هلا  على إسرائيل تدريب املهاجرين األفارقة  
إىل دوهلم   وإعادهتم  واملهاجرين غري الشرعيني(اإلثيوبيني  

ليعملوا شبكعلى    اإلفريقية    حمليةجتسس    ات لتشكيل 
اإلفريقية"، الدول  سنة    2داخل  تقرير يف  أدوات  2020وقد كشف  تستخدم  إفريقية  دول  سبع  أن   ،

خصيات التجسس السيرباين اإلسرائيلية للتجسس على املكاملات والرسائل النصية ومواقع هواتف الش 
 3.املتنفذة يف خمتلف القطاعات 

بل إن واثئق إسرائيلية، نشرت بعض تفاصيلها صحف إسرائيلية، أشارت إىل أن بعض خالاي املوساد  
 Nelsonيف إثيوبيا، وكان من بينها الزعيم اإلفريقي نيلسون مانديال  1962دربت عناصر إفريقية سنة  

Mandela  مع التأكيد على أن املوساد ،Mossad    بعد أن مّت  مل يكن يعرف خلفية وأصول مانديال إال
 4اعتقاله الحقاً.

 Davidمن جانب آخر، يعطي رئيس جهاز املوساد ديفيد برنياع  

Barnea   أمهية للقارة اإلفريقية خصوصاً،    2021الذي توىل منصبه سنة
ويعمل على تعميق نشاطات جهازه يف خمتلف الدول اإلفريقية، خصوصاً  
املوساد يف  العمالء لصاحل  بتجنيد  القسم اخلاص  عن  أنه كان مسؤوالً 

خمتلف مناطق العامل، مما يعين أن جتنيد العمالء يف القارة اإلفريقية سيتزايد  
 5لقريب.بشكل كبري خالل املستقبل ا

 برنـيــاعديفيد 
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مانديال   زويلفيليل  أحد  Zwelivelile Mandelaويكشف   ،
التغلغل   طرق  عن  مانديال،  نيلسون  اإلفريقي  الزعيم  أحفاد 

القارة   يف  األنظمة  اإلسرائيلي  تزويد  خالل  من  اإلفريقية؛ 
التمرد  التجسس، وتزويد حركات  إفريقيا أبدوات  الديكتاتورية يف 
االنفصالية ابألسلحة حتت غطاء األدوات الزراعية، كما أهنا تغذي  

احلروب األهلية هبدف اخرتاق اجملتمعات اإلفريقية، ويقدم أمثلة على  
وال السودان،  كامريون، وأوغندا،  ذلك يف أحداث رواندا، وجنوب 

ومعلوم أن "إسرائيل" حتتل املرتبة الثامنة عاملياً يف مبيعات السالح، وبنسبة   6وتوغو، وغينيا االستوائية، 
  7% من إمجايل مبيعات السالح عاملياً. 1.3تعادل 
رباين، خصوصاً نشاطات برامج بيجاسوس  يكشف عن التجسس الس انهذه النشاطات؛ مبا    عّززوتت

Pegasus spyware  رامافوزا سرييل  اإلفريقي  اجلنوب  الرئيس  مع  جرى   Cyrilاإلسرائيلية، كما 
Ramaphosa  الربانمج   وميكن،  2019نذ سنة  م هلذا 

شركة  اإلسرائيلي طورته  أ  الذي  أس   NSOو  أن 

Group Technologies    قراءة اخلاصة،  اإلسرائيلية 
الرسائل واالستماع وحىت تسجيل املكاملات، وكذلك  

، وهو ما أكدته تقارير منظمة التقاط الصور عن بعد
 Amnesty  International .8العفو الدولية 

االنتخاابت   على  للتأثري  بيجاسوس  لربامج  املوساد  توظيف  اإلفريقية  الصحافة  تقارير  وأكدت 
،  2020، وماالوي سنة  2020و   2016، وغاان يف  2014ا تبني يف كل من بوتسواان سنة  اإلفريقية، كم

"إسرائيل"  وتستخدم  بل  والنيجر،  وأنغوال  والسنغال  وزامبيا  زميبابوي  مثل  أخرى  دول  جانب  إىل 
مساعداهتا خصوصاً يف جمال التكنولوجيا الزراعية للتأثري على القرارات اإلفريقية، فعندما تقدمت السنغال  

نات يف الضفة الغربية،  إلدانة املستوط  United Nations (UN)مبشروع قرار لألمم املتحدة    2016سنة  
  9قامت "إسرائيل" إبلغاء مساعداهتا للسنغال.

 زويلفيليل مانديال

https://mg.co.za/author/zwelivelile-mandela/
https://www.theafricareport.com/110214/morocco-rwanda-togo-how-involved-is-africa-in-pegasus-gate/
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 : دور املعاهد واجلامعات يف بناء شبكات التجسس اإلسرائيلي يف إفريقيا
 

السياسات اإلسرائيلية وتعاوهنم مع  خلدمةإىل جانب اصطفاف أساتذة اجلامعات واملعاهد التدريبية 
بعض املعاهد التدريبية    فإن  Pappe Ilan ،10األجهزة األمنية كما يقول الربوفيسور اإلسرائيلي إالن اببيه  

 خصوصاً من الطالب األفارقة. ،اإلسرائيلية ختصصت يف إعداد القادة
 Galileeويربز يف هذا اجملال معهد اجلليل لإلدارة الدولية 

International Management Institute يقدم والذي   ،
األمنية  اجملاالت  بينها  من  خمتلفة  جماالت  يف  تدريبية  برامج 
األكثر  املعهد  وهو  اإلسرائيلية،  اخلارجية  وزارة  مع  وابلتنسيق 

جتا والذين  األفارقة،  للطالب  األلف  استقطاابً  قرابة  عددهم  وز 
، التقى بعدٍد  2016إفريقيا سنة    Benjamin Netanyahuطالب إفريقي، وعندما زار بنيامني نتنياهو  

من املسؤولني األفارقة الذي حصلوا على شهادات التدريب يف معهد اجلليل، منهم على سبيل املثال 
ومسؤول الغاين،  التعليم  ووزير  األوغندية،  احلكومة  يف  املعهد    وزيران  رئيس  إن  بل  نيجرياي،  يف  أمين 

والذي كان ينتمي للمؤسسة العسكرية اإلسرائيلية، يقول إن معظم   Joseph Shevelجوزيف شيفل  
الدول اإلفريقية جتد يف حكوماهتا خرجياً واحداً على األقل من هذا املعهد، ويضيف أبن املعهد ال يقدم  

يف اجملاالت األمنية والعسكرية وخصوصاً يف جماالت "إنشاء    دورات يف اإلدارة فقط بل يُِعّد املتدربني
الشبكات الدفاعية احمللية واإلقليمية"، وهو ما يتضح يف الشرق اإلفريقي بشكل كبري، كما أن املعهد  

 11يستمر يف التواصل مع خرجييه بعد عودهتم إلفريقيا، وهو ما يعزز العالقة بني الطرفني.

 
 : اإلسرائيليةاألهداف 

 

تتنوع األهداف اإلسرائيلية املراد حتقيقها من عمليات التجسس على الدول اإلفريقية، ومتيل السياسة  
اإلسرائيلية يف عالقاهتا مع الدول اإلفريقية إىل أولوية البعد األمين على العالقات التقليدية بني الدول،  

ول يف العامل من حيث أولوية األداة األمنية السرية  بل يتم تصنيف "إسرائيل" على أهنا واحدة من أربع د 
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يف إدارة عالقاهتا اخلارجية، وتتمثل مؤشرات هذه األداة يف مبيعات السالح، وتبادل املعلومات األمنية،  
ومقاومة حركات املعارضة املسلحة يف الدول املتسقة سياستها مع "إسرائيل"، مث عمليات تدريب األجهزة  

 12اية من كل هذه املؤشرات هو حتقيق عدد من األهداف على النحو التايل: األمنية. لكن الغ
: كانت العالقات اإلسرائيلية اإلفريقية يف أدىن مستوايهتا  فريقي مع فلسطنيإلتقليص التضامن ا .1

  Oslo Accords، ولكن تطور العالقات اإلسرائيلية مع مصر واتفاقية أوسلو  1977–1967يف الفرتة  
ووادي عربة فتحت ثغرة واسعة يف جدار القطيعة اإلفريقية اإلسرائيلية، إىل حدٍّ أن "إسرائيل" هلا عالقات  

 على مستوى السفارات. 11دولة إفريقية منها   41مع (  2021) ديبلوماسية حالياً 
املتحدة .2 أمام  كسب أصوات داعمة يف األمم  نتنياهو  : ويتضح هذا اهلدف يف نّص خطاب 

نظر إىل مصاحل سياستنا اخلارجية على أهنا  ، حيث قال "عندما أ2017ممثلي "إسرائيل" يف اخلارج سنة  
األول هو   واهتمامنااً،  عالية جدتقع يف مكانة  فريقيا  إ  ، فإنهرم

الدولية   واهليئات  املتحدة  األمم  يف  إفريقيا  تصويت  طريقة  تغيري 
، وهو الرأي نفسه الذي عرّب بشكل كبري، من املعارضة إىل الدعم"

الكنيست  عنه   انغوسا    Knessetعضو   Avrahamأبراهام 
Neguise  إسرائيلتطوير العالقات بني "  من أجل  ،زعيم اللويب"  

يف مؤسسات األمم    معناحباجة إىل أن تصوت إفريقيا    فريقيا "حننإو 
املثال،فاملتحدة   سبيل  تكون  على  يف  عندما  عضو  جملس    إثيوبيا 

األخرى  اإلفريقية    ، وينطبق الشيء نفسه على البلدانيف التصويت  األمن.... نريد أن تكون إثيوبيا معنا 
 13. يف خمتلف منظمات األمم املتحدة، مثل اليونسكو" 

: وتشري التقارير الغربية  على البقاء يف السلطة  األفارقة املقربني من "إسرائيل"  مساعدة احلكام .3
ة  ر ايز واإلسرائيلية يف هذا اجملال إىل املساندة اإلسرائيلية القوية للقيادة العسكرية احلالية يف السودان وإىل  

انقش إمكانية احتفاظ إسرائيل  يث "، ح2021يف سنة  تشاد  لدولة ال  اً شخصيرئيس املوساد ديفيد برنياع  
راقبة الوضع  ملبقاعدة أمامية هناك، ميكن من خالهلا إطالق طائرات االستطالع بدون طيار اخلاصة  

ليبيا واجلزائر، اليت هي  األمين يف  للمغرب  الدعم  أربع دول عربية  وتقدمي  تطبيع   أكملت  واحدة من 

 أبراهام انغوسا
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"، انهيك عن تقدمي ابرين اجلزائريف  هة البوليساريو  مراقبة ممثلي جب مع إسرائيل، إىل جانب    العالقات 
لتشاد على جهودها يف حصول "إسرائيل" على مقعد مراقب يف االحتاد اإلفريقي. والذي    14الشكر 

دولة إفريقية مل تبِد أي محاس    21خصوصاً أن هناك    15متكنت الديبلوماسية اجلزائرية من "تعليقه" الحقاً، 
 16للتوصية ابعتماد مركز مراقب لـ"إسرائيل". 

كما تظهر األدوار األمنية اإلسرائيلية يف مالحقة بعض التنظيمات املعارضة خصوصاً اليت توصف  
ابإلسالمية، مثل بوكو حرام يف نيجرياي، والتعاون مع اجليش الكامريوين الذي يعتمد بقدر كبري على 

ح من "إسرائيل"، والتعاون األمين مع إريرتاي لتطويق حركات إسالمية يف القرن اإلفريقي خصوصاً  التسل 
البحر األمحر وخصوصاً مضيق ابب املندب ملراقبة ما تعّده   يف الصومال من انحية، ولإلطالل على 

 احملدود جلنوب "إسرائيل" نشاطات "إيرانية" من انحية أخرى، كما يتضح الدور اإلسرائيلي يف الدعم غري
لـ"إسرائيل"   السودان وصوالً النفصاله، لتصبح هذه الدولة من أكثر الدول اإلفريقية مساندة سياسياً 

 خصوصاً يف األمم املتحدة. 

وتناقلت املواقع اإلخبارية املوثوقة أنباء عن دور األجهزة االستخبارية اإلسرائيلية يف تنظيم عالقات 
اجت العريب إسرائيلية عربية، وعقد  التطبيع  دائرة  لتوسيع  وليبية؛  قيادات عسكرية سودانية  ماعات مع 

وتربط الدراسات اإلسرائيلية بني الرغبة    17اإلسرائيلي.
اإليرانية   املساعدات  الطريق على  اإلسرائيلية يف قطع 
للمقاومة الفلسطينية يف غزة عرب السودان، واالنقالب  
العسكري الذي وقع يف السودان ومسارعة االنقالبيني 

 18إىل التطبيع مع "إسرائيل" مقابل الدعم اإلسرائيلي. 
اإلس الرتكيز  رئيس مجهورية  ويتم  استعان  فمثالً  األفارقة،  الرؤساء  أمن  وحدات  على  أحياانً  رائيلي 

بضابط إسرائيلي من شركات األمن اخلاصة    1994سنة    Pascal Lissoubaالكونغو برازفيل ابسكال ليسواب  
ويف أنغوال تشري الدراسات    19اإلسرائيلية، للقيام إبنشاء وتدريب حرسه اخلاص وتفكيك حرس الرئيس السابق. 

اخلاصة ابلشركات األمنية اخلاصة أن أغلب الشركات األمنية يف أنغوال هي شركات إسرائيلية، تقوم بتأمني  
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جتارة املاس، وأتمني احلراسة للرئيس األنغويل، واملساعدة يف ترتيب صفقات السالح من طرف اثلث، إىل  
 20جانب أتمني حاجات حمددة للقوات املسلحة. 

ويف بعض األحيان تلتبس العالقة األمنية بني "إسرائيل" وبعض القادة  
أمني   عيدي  السابق  األوغندي  الرئيس  مع  جرى   Idiاألفارقة، كما 

Amin    به جاء  الذي  االنقالب  تدبري  يف  "إسرائيل"  ساعدته  الذي 
، مث جرى خالف بينه وبني "إسرائيل" حول تسليح 1971للسلطة سنة  

 21جيشه، فاضطربت العالقات بني الطرفني. 

حتقيق مكاسب اقتصادية ببيع أجهزة التجسس للدول اإلفريقية؛ وقد جنحت يف هذا املسعى  .4
اسوس أثرت كثرياً على هذا املسعى. وال يشكل  ج، لكن فضيحة بي(2022اآلن )   دول حىت  مثاينمع  

إمجايل الصادرات اإلسرائيلية إىل إفريقيا جنوب الصحراء، إفريقيا غري العربية، إال نسبة ضئيلة للغاية ال  
للتجارة اإلف1تتجاوز   القيمة االقتصادية  الصادرات اإلسرائيلية، وهو ما يعين أن  ريقية  % من إمجايل 

مليون دوالر ال تشكل   850اإلسرائيلية واليت تصل إىل  
أمهية اسرتاتيجية، خصوصاً أهنا متيل أيضاً حنو التذبذب 
خالل السنوات القليلة املاضية مع امليل إىل الرتاجع منذ  

أن  2011سنة   أربع دول؛ 73، كما  منها يرتكز يف   %
إفريقيا،   جنوب  ونيجرياي،   270هي  دوالر،    مليون 

مليون دوالر، وكينيا،    121مليون دوالر، وإثيوبيا،    173
دولة    37مليون دوالر، بينما ال تتجاوز جتارهتا مع الـ    57

العربية،   % من 27إفريقية أخرى جنوب الصحراء، غري 
اإلفريقية لسنة    جتارهتا  أمنية    22. 2019وذلك  أبمهية  حتظى  الصحراء  جنوب  إفريقيا  أن  يعين  ذلك 

 لـ"إسرائيل" أكثر من أمهيتها االقتصادية.
وتظهر األمهية األمنية يف مبيعات السالح اإلسرائيلية إىل إفريقيا، إذ إن صفقات السالح مع الدول  
اإلفريقية تؤمن لـ"إسرائيل" قنوات التغلغل يف املؤسسات العسكرية اإلفريقية، وابلتايل فتح الطريق للتأثري  

 عيدي أمني
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القرار يف هذه الثقيل واخلفيف   على صناع  السالح  أمثان  الدول، وتشمل مبيعات السالح صفقات 
والصيانة وعمولة أتمني أسلحة من جهات غري إسرائيلية لصاحل الدولة اإلفريقية، على غرار ما جرى مع  

بنحو    2016و   2015. وقد ارتفعت نسبة مبيعات السالح اإلسرائيلي إلفريقيا بني  2008صربيا سنة  
% من مشرتايت السالح اإلفريقي؛ خصوصاً لدول مثل نيجرياي،  1%، ومتثل "إسرائيل" مصدراً لنحو  70

ومن   23وجنوب إفريقيا، والكامريون، وتشاد، وغينيا االستوائية، ورواندا، وليسوتو، وسيشل، وأوغندا.
املعلوم أن "إسرائيل" مل تصادق على معاهدة "جتارة 

وتستثمر ذلك يف ضم بعض  األسلحة"،  بقاء  ان 
يف   لـ"إسرائيل"  املساندة  اإلفريقية  الديكتاتورايت 
العسكرية، كما   ابلقدرات  تزويدها  عرب  السلطة؛ 

مببيعات تشري   اخلاصة  األمريكية  املعلومات  قاعدة 
، وتعطي  Database of Israeli Military and Security Exports (DIMSE)  السالح اإلسرائيلي

أنغوال   الدول اإلفريقية أمثلة على ذلك يف  والكامريون وأوغندا، إىل جانب أتييد بعض األطراف يف 
أحد األطراف    1997خالل الصراع على السلطة، كما جرى يف الكونغو عندما ساندت "إسرائيل" سنة  

ولعبت  ،  Laurant Kabilaولورينت كابيال    Mobutu Sese Sekoسيسيكو  خالل الصراع بني موبوتو  
يف   2017كما ساندت االنقالب الذي وقع سنة األجهزة األمنية اإلسرائيلية دوراً كبرياً يف إبقاء كابيال،  

عن دور لألجهزة األمنية  ، كما تكشف التقارير الدولية   Robert Mugabeزميبابوي ضّد روبرت موغايب  
 24إلفريقية.اإلسرائيلية يف جتارة املاس والصراع الذي يدور عليه يف القارة ا

، يتبني أن  2019-2000بني    املعلومات األمريكية اخلاصة مببيعات السالح اإلسرائيليوطبقاً لقاعدة  
 25ترتيب الدول اإلفريقية حسب استرياد املعدات العسكرية واألمنية من "إسرائيل" هي على النحو التايل: 

 

 ل العاجحسا  الكامريون جنوب إفريقيا  أوغندا أنغول  املغرب الدولة
الرتتيب بني 

 75 53 47 40 36 33 الدول املستوردة 
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وعند النظر يف تطور حجم الصادرات األمنية اإلسرائيلية إلفريقيا، يتبني أن حجمها خالل الفرتة    
مبعدل    2.259هو    2019–2009 أي  دوالر،  إمجايل    225.9مليار  أن  مع مالحظة  سنوايً،  مليون 

الصادرات األمنية اإلسرائيلية للعامل ترتاجع إال أن صادرهتا األمنية إلفريقيا تتزايد كاجتاه عام، مع مالحظة  
 26% من هذه الصادرات األمنية ذهبت إىل نيجرياي، على النحو التايل:50أن 

 قيمة الصادرات األمنية اإلسرائيلية إلفريقيا 
 

 قيمة الصادرات األمنية اإلسرائيلية إلفريقيا )مليون دولر(  السنة
2009 71 

2010 77 

2011 127 

2012 107 

2013 223 

2014 318 

2015 163 

2016 275 

2017 460 

2018 150 

2019 288 
 

اإلفريقية خصوصاً   .5 البلدان  بعض  اليهودية يف  الطائفة  مع  التواصل 
جنوب إفريقيا وإثيوبيا؛ ويتم إنشاء مؤسسات هلذه الطائفة تكون غالباً  

املوساد على غرار منظمة أمن    Communityاجلماعة  مرتبطة أبجهزة 

Security Organisation    مع ابلتعاون  تعمل  اليت  إفريقيا،  يف جنوب 
تطور عل   املوساد وفرض    ى كبح  االستثمارات  وسحب  املقاطعة  حركة 

 The Boycott, Divestment, Sanctions  العقوابت )يب دي أس(

(BDS) Movement    املساندة حلقوق الشعب الفلسطيين، أو نشاطات
 27أو نشاطات حزب هللا أو إيران يف جنوب إفريقيا،   ،مؤسسة األقصى
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للعدد احملدود من اليهود   تراجع دور    28املتبقني يف إفريقيا ومعظمهم يرتكزون يف جنوب إفريقيا،ونظراً 
 األجهزة األمنية يف أتمني اهلجرات اليهودية من إفريقيا إىل فلسطني احملتلة.

سنة   .6 اإلفريقية؛ كما جرى  العسكرية  الصناعية  اخلطط  املعلومات عن  تطوير    2010مجع  مع 
 29ابت. جنوب إفريقيا صواريخ جو أرض املضادة للداب

وإىل جانب االستغالل التكنولوجي فإن خالاي التجسس 
تقدمي  عرب  التجنيد خلالايها؛  خالل  من  تعمل  اإلسرائيلي 
اخلدمات الصحية أو مشاريع اإلسكان أو املساعدات املالية  
القطاعات أو األفراد أو اجلماعات،  لبعض  اللوجيستية  أو 

يتم توجيههم حنو  ويقوم هؤالء اجلواسيس جبمع املعلومات اليت  
 مجعها، واليت تكون أحياانً معلومات غري سرية مثل اإلشاعات أو مقاالت صحفية معينة. 

كما يتم توظيف شركات مدنية عادية هلذا الغرض، فمثالً  
أحد   "El Alالعال  الطريان املدنية اإلسرائيلية "تُعّد شركة  

سنة   ففي  اإلسرائيلي،  التجسس  وقعت   2007أدوات 
جنوب  يف  املخابرات  وأجهزة  املوساد  بني  حادة  مشكلة 
العال  لشركة  جتسسية  نشاطات  لتكشف  نظراً  إفريقيا؛ 

  30اإلسرائيلية يف مطارات جنوب إفريقيا.
 

 : اخلالصة
 

إذا كانت العالقة التارخيية بني نظاَمي الفصل العنصري يف جنوب إفريقيا و"إسرائيل" تشكل أحد  .1
أهم األسباب للموقف اإلفريقي املناهض لـ"إسرائيل"، فإن تطبيع العالقة بني دول عربية إفريقية، 

  مصر والسودان واملغرب، أوهى موقف التيار اإلفريقي املعارض لـ"إسرائيل" بشكل كبري.
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العالقات  .2 اإلسرائيلي على  االسرتاتيجي  احلساب  تعلو يف  اإلفريقية  اإلسرائيلية  األمنية  العالقة  إن 
االقتصادية والسياسية، ومتّثل عمليات التجسس واخرتاق النخب واملؤسسات اإلفريقية أبرز عمليات 

 النشاط األمين اإلسرائيلي يف إفريقيا.

جماالت الطريان أو الزراعة أو التعدين أو املياه...إخل، هي شركات  إن الشركات اإلسرائيلية العاملة يف   .3
مرتبطة بشكل وثيق ابألجهزة األمنية اإلسرائيلية وتؤدي وظائف مهمة يف هذا اجملال، مما جيعل منها  

 غطاء للنشاط التجسسي.

 
 : التوصيات

 

تويل   .1 أن  املقاومة  الفلسطينية  الديبلوماسية  على 
مع القوى التحررية اإلفريقية اهتماماً أكرب،    العالقة

مهيأة   إفريقية  جمتمعية  قاعدة  هناك  أن  خصوصاً 
الرمسية  الفلسطينية  الديبلوماسية  مع  للتعاون 

 والشعبية.

اإلسرائيلي يف   .2 األمين  التغلغل  موضوع  إيالء  من  بّد  السياسية  ال  األدبيات  أكثر يف  أمهية  إفريقيا 
 واإلعالمية الفلسطينية.

احملور   .3 أطراف  التنسيق بني  يستدعي  الذي  األمر  إفريقيا،  نشاطات مهمة يف  املقاومة  لقوى حمور 
حملاصرة النشاط اإلسرائيلي، خصوصاً أن هناك قنوات عربية شعبية كثرية ميكنها أن تساند نشاطات  

 احملور. 

العربية واإلفريقية  يبلوماسية الفلسطينية املقاومة أن تعمل على التشاور الدائم مع الديبلوماسية  على الد .4
اجلزائرية ذات اخلربة الواسعة والعميقة يف الشأن اإلفريقي،  الرافضة للتطبيع، وخصوصاً الديبلوماسية  

يقي، إىل جانب التعاون  وهو ما اتضح يف موضوع تعليق منح "إسرائيل" صفة املراقب يف االحتاد اإلفر 
 مع مراكز الدراسات والنخب الفكرية العربية املعنية ابلدراسات اإلفريقية.  
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