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تم إنشاء محور المسار االستراتيجي للناتو في الجنوب (المحور) في قيادة الناتو نابولي بهدف
تعزيز وعي الناتو بالتحديات المشتركة في منطقة أفريقيا والشرق األوسط وتحديد فرص
التضافروالتعاون .يتم تطوير نشرات المحور استنادا ً إلى معلومات مفتوحة مصدر ,وهي مقدمة
من قبل خبراء في المواد وجهات فاعلة إقليمية و منظمات حكومية  ،منظمات غير حكومية و
منظمات الدولية و منظمات عسكرية ومؤسسات أكاديمية ووسائل إعالمية

البحث التالي نتيجة تعاون وثيق بين المحور والدكتورة هارموني توروس  ،خبيرة في تحليل النزاعات الدولية
منجامعة كنت في المملكة المتحدة  ،والدكتورة لورا سابرينا مارتوتشي من جامعة باري ألدو مورو .UNIBA ،
الدكتورة هارموني توروس خبيرة في تحليل النزاعات الدولية من جامعة كنت .تتمحور
أبحاثها حول حل النزاعات والتحول السياسي/المجتمعي باالضافة الى دراسات متعمقة
حول مواضيع السالم واإلرهاب .ونشرت العديد من األبحاث حول االرهاب وتحول
الصراعات التي تميزت بالعنف اإلرهابي .أجرت أبحاث ميدانية مكثفة في أوروبا
والشرق األوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا .يتركز بحثها الحالي على اعتماد تجربة
الحرب في تحليل الصراع بشكل عام .في عام  ، ٢٠١٥حصلت على جائزة من الجامعة
في فئة باحث في بداية حياته المهنية .عالوة على ذلك ،هارموني رئيسة تحرير مجلة

Critical Studies on

 Terrorismوعضو في جمعية الدراسات الدولية ( )ISAوالجمعية البريطانية للدراسات الدولية ( .)BISAبعد حصولها
على شهادتها في التاريخ المعاصر (من جامعة ساسكس) والماجستير في التاريخ (من جامعة باريس الرابعة -
السوربون)  ،عملت كصحفية ورئيسة تحرير لوكاالت األنباء العالمية

(& The Associated Press Agence

 .)France-Presseحصلت بعد ذلك على الماجستير في حل النزاعات (من جامعة برادفورد) في عام ٢٠٠٣
وعلى درجة الدكتوراه من قسم السياسة الدولية في جامعة أبيريستويث في عام .٢٠١٠
الدكتورة لورا سابرينا مرتوتشي هي أستاذة في القانون الكنسي وأستاذة مسؤولة عن حقوق الكيانات الكنسية في
جامعة باري ألدو مورو .وهي المنسقة والمؤلفة المشاركة ألول برنامج إيطالي إلزالة التطرف و "المبادئ
التوجيهية لتدخل الوسطاء في مسارات اعادة التأهيل الهادفة إلى إزالة التطرف" .هي
ضا مديرة دورة الماجستير "منع التطرف في اإلرهاب وسياسات التكامل بين األديان
أي ً
والثقافات" في  ، UniBaوعضو الوفد اإليطالي إلى شرطة لندن (قيادة مكافحة اإلرهاب
 نيو سكوتالند يارد) كمستشارة أكاديمية في التطرف اإلسالمي .الدكتورة مارتوتشيمستشارة لرئاسة المجلس اإليطالي في ما يتعلق بمنهجية تحليل برامج التطرف الجهادية
والتخريبية ونزع التطرف.
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ملخص


في  ١٥إلى  ١٦يونيو  ، ٢٠٢١أقيم يوم دراسي عبر االنترنت جمع بين المحور وخبراء إقليميين
متخصصين في موضوع مكافحة التطرف وإعادة التأهيل النساء في الشرق األوسط وشمال إفريقيا .

 تعتبر ظروف الفقر والعنف التي تعاني منها النساء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من أهم
العوامل التي تقود الى تطرفهن.
 من الموجب اعتماد برامج إزالة التطرف مطابقة لالطر الثقافية والمعايير االجتماعية والمهنية
واالقتصادية المحلية ،وتوجيه التمويل نحو مشاريع منسقة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
دورا جوهريا ً في برامج إعادة التأهيل واإلدماج التي تجري في المعاهد والمساجد وعبر
 تلعب المرأة ً
وسائل اإلعالم فيجب تعزيز دورها في مثل هذه البرامج وفي عدة مجاالت أخرى بما فيه قطاع األمن.
 هناك طلب محلي لدعم الجهود الرامية الى تعزيز دور المرأة في برامج إزالة التطرف وإعادة التأهيل،
وفي برامج التدريب في قطاعات الصحة واألمن وغيرها.
 يُنظر إلى المحور على أنها منظمة قادرة على دعم المجتمع المدني المحلي في جهود إزالة التطرف
واعادة التأهيل وفرصة لمعالجة بعض الصعوبات الهيكلية الكامنة.

المقدمة
في إطار التطرف العنيف  ،قد تتولى المرأة دور المقاتلة أوالمجندة داخل الجماعات العنيفة أو دور المرشدة
والمساهمة في إزالة التطرف وإعادة تأهيل األفراد المتطرفين وال سيما النساء.
خالل اليوم الدراسي عبر االنترنت  ،اجتمع المحور وخبراء من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمناقشة
دور المرأة في عمليات التطرف وفي برامج إزالة التطرف وإعادة التأهيل في المنطقة ،وللكشف عن الوسائل
المناسبة لتمكين المرأة وادراجها في جهود إزالة التطرف في منطقة ذات نظم أبوية نسبيا ً.
تسعى جهود مكافحة وإزالة التطرف إلى استئصال التطرف العنيف في األفراد .ركز يوم الدراسة على النساء
المتطرفة وبشكل خاص على النساء العائدات التابعة لمجموعة داعش في سوريا والعراق .وسلطت األضواء على
التحديات التي تعرقل جهود إزالة التطرف  ،وعلى الحلول السياسية المناسبة لمعالجتها و على الدور المحتمل
لحلف الناتو في دعم الجهود اإلقليمية الرامية الى إزالة التطرف وإعادة التأهيل واإلدماج.
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"التطرف مثل الحياة  ...في حالة تغيُر دائم" الدكتورة آمنة جبالوي  ،رئيسة المعهد الدولي للتنمية البشرية في
تونس.
فهل للمرأة المتطرفة قوة القرار أثناء عملية التطرف وخالل برامج إزالة التطرف؟ أوهل هي ضحية مجتمعها
األبوي؟ ؛ هل ينفذ التحليل على مستوى محلي أو وطني أو إقليمي /دون إقليمي؟ ما هي المواقع المثالية لتهيئة
جهود مكافحة وإزالة التطرف؟ و ما هي المبادرات والتعاونات المناسبة لتعزيز دور ومشاركة المرأة في مثل هذه
الجهود؟

الهدف
الهدف الرئيسي لليوم الدراسي هو تحليل برامج مكافحة التطرف وإعادة التأهيل التي تشارك فيها النساء في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا  ،واستخالص بعض التوصيات لحلف الناتو بشأن دوره المحتمل في الجهود المحلية
والوطنية والدولية .تهدف المبادرات اإلقليمية إلى تعزيز دور المرأة في برامج إزالة التطرف وإعادة التأهيل.
النقاط المرجعية لهذا البحث تضم قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  ١٣٢٥بشأن المرأة والسالم واألمن
 http://unscr.com/en/resolutions/1325وخطة عمل الناتو

www.nato.int/cps/en/natohq/topics_91091.htm

المالحظات الرئيسية
دور المرأة في أنشطة التطرف ومكافحة التطرف
هل ينبغي اعتبار النساء المتطرفات (اللواتي غالبا ً ما تعدن الى ديارهن) ضحايا أم مجرمات؟
يحذر بعض الخبراء من تصوير المرأة على أنها ضحية وفقط  ،بينما يصر البعض االخر ان المرأة ،وبغض
النظر عن قراراتها ،ضحية دائمة لنظام أبوي عنيف.
" تخضع المرأة في المجتمع  ،بغض النظر عن الطبقة  ،والعرق  ،ومستوى التعليم  ،والسياق الريفي  /الحضري،
والوضع االجتماعي (متزوجة  /غير متزوجة  ،أطفال  /بدون أطفال) لنظام أبوي" األستاذة فاطمة صادقي  ،أستاذة
في اللسانيات ودراسات النوع االجتماعي في جامعة فاس في المغرب.
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أشار الخبراء الى الظروف الهيكلية التي تعيق تمكين المرأة في المجتمع  ،مثل الفقر وعدم الوصول الى التعليم
والعنف القائم على نوع الجنس .غالبًا ما تولد هذه الظروف رغبة قوية عند المرأة في اكتساب القوة مما يدفعها
احيانا ً نحو مسارات العنف والتطرف.
" داعش منح بعض النساء الشعور بالسلطة  ،فانضمت إلى المجموعة العنيفة على أمل تحقيق مكانة " .السفيرة
سعاد شلبى  ،مديرة المركز المصري األفريقي للمرأة.
تشدد الناشطة سميرة المسعودي  ،الرئيسة السابقة لالتحاد النسائي الليبي  ،أن تثقيف المرأة حول حقوقها القانونية
ومكانتها الفعالة في المجتمع يؤيد مشاركتها في برامج مكافحة التطرف وإعادة التأهيل .فينبغي تعزيز قدرات المرأة
على معالجة قضايا عدم المساواة بين الجنسين عبر وسائل مناسبة ثقافيا ً  ،ودعم حضورها ومساهمتها في قطاع
األمن وغيرها من القطاعات المجتمعية.
"يشجع مرصد الفتوى في مصر مشاركة المرأة في جميع قطاعات المجتمع  ،بما في ذلك القطاع الديني ".الدكتورة
جبالوي

الدروس المستفادة
تعتبر الدكتورة شافية جوادي  ،ممثلة  FEMWISEالتابع لالتحاد األفريقي  ،أن مناقشة دور المرأة في برامج إزالة
التطرف أمر مبكر نسبيا ً  " :إن المشاريع والبرامج التي تم إطالقها قد أسفرت عن نتائج  ،ولكن البيانات الناتجة
عنها ليست قابلة للقياس الكمي .هناك حاجة إلى تقييم شامل ومتعمق لمثل هذا البرامج".
تتركز جهود مكافحة التطرف في المجال الخاص حين ينبغي عليها أن تمتد إلى المجال العام ؛ تشير البروفيسورة
صادقي إلى أهمية مشاركة النساء في الجهود كونهم وسيطات في المعاهد الدراسية وفي المساجد وعلى الراديو
(اداة فعالة لمكافحة التطرف على نطاق واسع في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا).
" تكافحن المرشدات التطرف عبر اداة التعليم .فالنساء واألمهات المتعلمات قادرة على تثقيف اوالدهم وتأمين
أجيال قادمة منتجة وسالمة " -البروفيسورة صادقي حول التجربة المغربية للمرشدات.
يجدر اإلشارة إلى أهمية تصميم برامج تأخذ في عين االعتبار التفاعل بين الجنسين في سياق المجتمع.
تشدد الدكتورة زينب بن هللا من جامعة الخويان في المغرب والسيدة إيرين أسوشيتس ،المديرة التنفيذية لشركة
على أهمية تجنب إثارة التوترات في المجتمعات من خالل منح امتيازات للعائدين  ،والحاجة إلى تأطير المواقف
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والجهود الجارية .ولهذه الغاية  ،تذكر الدكتورة جبالوي أنه ينبغي مناقشة ديناميكيات شمال إفريقيا وغرب إفريقيا
بالنسبة لبعض مناطق شمال إفريقيا.

بناء العالقات على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية
يعد التعاون بين مختلف مجموعات النساء -العلمانية والدينية  -عامالً ها ًما في تعزيز دور المرأة في برامج إعادة
التأهيل والتطرف .يجب أن يستهدف التمويل المشاريع التي تحظى بدعم محلي والتي يتم تنفيذها من خالل المنظمات
غير الحكومية المحلية.
في بعض الحاالت  ،يمكن لحلف الناتو دعم الجهود من خالل شركاءها الدوليين وشن العالقات بين قطاعات الدولة
والمجتمع المدني..
يرى الخبراء أن للمحور القدرات المناسبة للتواصل مع منظمات المجتمع المدني المحلية .يمكن للمحور التواصل
مع نساء جامعة الدول العربية وشبكة الوسيطات ومنظمات المجتمع المدني المحلية األخرى وغيرها.
يمكن لحلف الناتو توفير مبادرات تدريبية في مجال األمن والتكنولوجيا واألمن السيبراني والذكاء االصطناعي،
ودعم الجهود المحلية الرامية إلى ادراج النساء في قطاع األمن في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .يجب أن
يشمل أي برنامج تدريبي المجتمع المدني وأن يكون متوفر لجميع الطبقات االجتماعية.
يمكن لحلف الناتو أن يساهم في خلق لوجة خبراء متخصصين في النوع االجتماعي  ،وعدم المساواة بين الجنسين،
وإزالة التطرف وإعادة التأهيل  -لمطالعة الناتو وأصحاب المصلحة على أحداث األنباء واألبحاث.
تعتبر جهود إزالة التطرف فرصة فريدة لتقوية العالقات بين الناتو والخبراء اإلقليميين  ،ولدعم تمكين المرأة في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
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التوصيات
إنشاء لوجة خبراء متخصصين في قضايا النوع االجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين وإزالة التطرف وإعادة
التأهيل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وعلى لوجة الخبراء اطالع التحالف وأصحاب المصلحة بآخر
التطورات لتحديث وسائل دعمهم لبرامج مكافحة التطرف في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
تطوير منهجية لإلنذار المبكر من شأنها تحديد مؤشرات التطرف عند المرأة وأفضل الوسائل لمكافحتها .تساهم
المنهجية في إنشاء أنشطة محلية للوقاية من وإزالة التطرف عند المرأة وإعادة إدماجها في المجتمع.
دعم الجهود المحلية الرامية الى تمكين المرأة وضمن حقوقها في المجتمع طبقا ً للسياقات اإلقليمية ،والوطنية ،
والمحلية  ،والثقافية  ،إلخ .
باالضافة الى صالته الوثيقة مع  ، FemWiseينبغي على المحور إنشاء عالقات جديدة مع نساء جامعة الدول
العربية و منظمة شبكة وسيطات نساء البحر األبيض المتوسط ).(MWMN
تمويل األبحاث حول إزالة التطرف وإعادة تأهيل وإعادة دمج الموجهة للنساء المتطرفات (ولو في نظام السجون).
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المصادر
"Victim" or "Security Threat": Gendered Narratives on Women Returnees to the MENA Region by the
NSD-S Hub in collaboration with Dr. Harmonie Toros, Reader in International Conflict Analysis at the
University of Kent, UK.
https://thesouthernhub.org/publications/nsds-hub-publications/gendered-narratives-on-womenreturnees-to-the-mena-region
Enhancing Women’s Roles in Preventing and Countering
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_168106.htm

Violent

Extremism

(P/CVE)

Roles of Women in Preventing and Countering Violent Extremism (P/CVE) in Tunisia by Neila FekIa,
National Counter-Terrorism Commission (Tunisia).
https://ebooks.iospress.nl/volume/enhancing-womens-roles-in-preventing-and-countering-violentextremism-p-cve
Women in the Middle East and North Africa: Agents of Change, edited by Fatima Sadiqi and Moha
Ennaji (Abingdon, Routledge, 2011).
An Overview of Women’s Roles in Preventing and Countering Violent Extremism (P/CVE) by Sara
ZEIGER and Rogelio ALONSO/Hedayah, the International Center of Excellence for Countering
Violent Extremism, Universidad Rey Juan Carlos.
Prisons: Rehabilitation and Reintegration (Dec 2020) By RAN staff.
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/networks/radicalisation_awareness_network/docs/spotlight_prisons_rehabilitation_reintegration_
en.pdf
Women as ‘new security actors’ in preventing and countering violent extremism in Mali
https://academic.oup.com/ia/advance-article-pdf/doi/10.1093/ia/iiab039/37115489/iiab039.pdf
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أعضاء هيئة الخبراء
السفيرة سعاد شلبي
مديرة المركز المصري األفريقي للمرأة
https://womenmediators.net/mediators/egypt/

السفيرة سعاد شلبي دبلوماسية مصرية خدمت بالدها لمدة  ٤٠عا ًما .حاليًا المديرة
التنفيذية للمركز المصري األفريقي للمرأة وفي واليتها الثانية كعضو في مجلس
إدارة منتدى تانا .عضو مؤسس ل ، FemWiseوشبكة الوسيطات وعضو مجموعة
اتصال في التحالف الناتو العالمي لشبكات الوسطاء اإلقليميين .تم انتخابها عضوا
عضوا
في لجنة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا لمدة خمس سنوات .كانت
ً
في مجلس المعهد الدولي للقانون اإلنساني في سان ريمو لمدة عشر سنوات .كانت
مديرة مركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ السالم وبناء السالم من عام
عضوا في فريق
 ٢٠٠٧إلى عام .٢٠١٢خالل مسيرتها  ،أصبحت السفيرة شلبي
ً
خبراء االتحاد األفريقي لتقييم القوة األفريقية الجاهزة في عام  ٢٠١٤؛ عضو
فريق الخبراء الذي أطلق تقرير وحدة دعم الوساطة التابعة لالتحاد األفريقي.
عضو فريق أسرى الحرب لتقييم االنتخابات الكينية السابقة للرئاسة ؛ وقائد فريق
الكوميسا الذي شرف على االنتخابات البرلمانية في مملكة سوازيالند .تابعت دورة
قادة بعثات االتحاد األفريقي ودورة معهد  Clingendaelحول التفاوض والوساطة
كاداة لحل النزاعات .نشرت العديد من المقاالت على المستوى الوطني والدولي،
وهي معلّقة ومتحدثة في القضايا اإلفريقية على قناة  Nile TVالدولية  ،كما شاركت
في العديد من المؤتمرات اإلقليمية والدولية.
األستاذة آمنة الجبالوي
استاذة ورئيسة المعهد الدولي للتنمية البشرية
https://tn.linkedin.com/in/dr-emna-jeblaoui-phd-27b41710

الدكتورة آمنة الجبالوي من تونس  ،وهي رئيسة المعهد الدولي للتنمية البشرية.
مؤخرا مشروع المرأة من أجل السالم واألمن .الدكتورة آمنة استاذة في
أطلقت
ً
الترجمة والدراسات اإلسالمية في جامعة منوبة منذ عام  ، .١٩٩٩كانت مستشارة
ومنسقة في المركز التونسي للتدريب الجماعي من عام  ٢٠١٣إلى عام ٢٠١٥
الذي ضمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وحيث قدمت مشورتها بشأن المجتمع
المدني والحوار الديمقراطي متعدد األحزاب .خبيرة في مجال حقوق اإلنسان في
المجتمع المدني التونسي  ،عضو في المجالس االستشارية لمنظمات غير حكومية
مختلفة وعضو مؤسس في العديد من المنظمات التي تتناول قضايا التحول .عضو
في مكتب باب بحر للرابطة التونسية لحقوق اإلنسان.
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االستاذة فاطمة صديقي
جامعة فاس  ،المغرب
https://www.wikiwand.com/en/Fatima_Sadiqi

السيدة فاطمة صديقي أستاذة في اللسانيات ودراسات النوع االجتماعي في جامعة
فاس في المغرب .يتناول عملها القضايا المتعلقة بالمرأة وقضية النوع االجتماعي
في شمال إفريقيا والشرق األوسط و مناطق البحر األبيض المتوسط .هي مؤلفة
ومحررة للعديد من المجالت  ،بما في ذلك "المرأة والجنس واللغة" (بريل ،)٢٠٠٣
والمرأة والمعرفة في البحر األبيض المتوسط (روتليدج  ، )٢٠١٣والخطابات
النسوية المغربية (بالجريف ماكميالن  )٢٠١٤وحركات المرأة في مرحلة ما بعد
الربيع العربي في شمال أفريقيا ( .)٢٠١٦يركز بحثها الحالي على الصلة بين
التطرف العنيف وقضايا النوع االجتماعي في شمال إفريقيا.
االستاذة سميرة المسعودي
مستشارة مستقلة

كانت االستاذة سميرة المسعودي رئيسة اتحاد النساء الليبيات في طرابلس بين
عامي  ٢٠١٢و  .٢٠١٤تغطي خبرتها مختلف قضايا المجتمع  ،بما في ذلك قضايا
السالم والمهاجرين والالجئين والمساواة بين الجنسين.
نشطت في عدة مشاريع متعلقة بحقوق اإلنسان  ،ومنع العنف وإدارته  ،والقضايا
القانونية المتعلقة بالفئات الضعيفة  ،واستراتيجية العدالة االنتقالية الليبية ،ونزع
السالح  ،واإلرهاب  ،ومساواة المرأة  ،والسالم  ،واستعادة حكم قانون وغيرها
من القضايا.

السيدة زينب بن هللا
استاذة (ضيف) بجامعة الخويان بالمغرب
https://www.facebook.com/eireneassociates/posts/zineb-benalla-recipient-of-the-internationalstudies-association-peace-studies-s/2464470523637112/

السيدة زينب بن هللا خبيرة ومستشارة دولية في مجال السالم  /مكافحة التطرف
العنيف ومكافحة اإلرهاب وبناء السالم .قادها عملها إلى مناطق ساخنة في
المغرب العربي والساحل والشرق األوسط .تتمتع السيدة بيناال بخبرة واسعة في
مجال المنظمات الدولية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والزعماء
الدينيين والزعماء التقليديين.
تم ترشيحها لجائزة المرأة الشجاعة الدولية في عام  ٢٠١٥لعملها في منع
ومكافحة التطرف العنيف وبناء السالم في منطقتي الساحل والمغرب العربي.
فازت بجائزة السالم من جمعية الدراسات الدولية  ،وجائزة السالم العالمي
الجنوبي من معهد كروك لدراسات السالم الدولية في عام  ، ٢٠٢٠لعملها
وأبحاثها حول المساواة بين الجنسين والوقاية من  /مكافحة التطرف العنيف في
المغرب العربي ومنطقة الساحل .السيدة زينب بن هللا مؤسسة ومديرة Eirene
. Associates
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الدكتورة شافية دجوادي
باحثة في جامعة تولوز جان جوريس في فرنسا  ،ممثلة

FEMWISE

للدكتورة شافية دجوادي دكتوراه في الجغرافيا البشرية  ،وهي باحثة ومديرة
مشاريع أوروبية لمنع التطرف العنيف .عضو مشارك في المنظمة الكندية لمنع
التطرف والتطرف العنيف .الدكتورة جوادي خبيرة في قضايا النوع االجتماعي
وعملت على إنشاء قاعدة بيانات حول قضايا النوع االجتماعي والمساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .خبيرة في
السياسات العامة والتنمية المستدامة .عملت مع الحكومات والمنظمات الدولية
لتعزيز التنمية السلمية والخالية من العنف في أفريقيا .عضو وسفيرة للسالم في
 FEMWISEواالتحاد األفريقي ووسيطة في الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات
(قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة .)١٣٢٥
السيدة جوادي مراقبة لالنتخابات في العديد من البلدان األفريقية وناشطة في
مبادرات مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيز السالم.
.

الدكتورة آيات نشوان
جامعة اليرموك
https://www.researchgate.net/profile/Ayat-Nashwan

الدكتورة آيات نشوان أستاذة في قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية في جامعة
اليرموك  ،إربد  ،األردن .كانت أول مديرة لمركز دراسات الالجئين والنازحين
والهجرة القسرية في جامعة اليرموك من  ٢٠١٨إلى .٢٠١٩حصلت الدكتورة آيات
على الدكتوراه في الخدمة االجتماعية من جامعة تينيسي في نوكسفيل .يركز بحث
الدكتور نشوان على العائالت العربية المهاجرة في الواليات المتحدة  ،والالجئين
والمهاجرين في األردن.
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