
لجمعية الدولية لعلم ل كتب التنفيذيالم فيأستاذ في الجامعة األميرآية في بيروت يصبح عضوًا 
  اإلجتماع 
 2010آب  3الثالثاء 

  
في علم مشارك ، أستاذ انتخب ساري حنفي

االجتماع في الجامعة االميرآية في بيروت، 
المكتب  في تموز آأول عضو عربي في

منذ  اإلجتماع لعلملجمعية الدولية ل التنفيذي
  .1948تأسيسها في عام 

  
فت عمل حنفي إنتباه رئيس قبل انتخابه، ل

، حين استشهد بمقال ايكل باراوي، مالجمعية
األنظمة الجامعية في  "لحنفي بعنوان 
، في المؤتمر " انشر عالميا واندثر محليًا مقابل انشر محليًا واندثر عالميا: المشرق العربي

خالل حديثه عن " د أن هذا األمر لعب دوًرا لصالحياعتق"وقال حنفي  .عالعالمي لعلم االجتما
  .االصوات التي حصل عليها من أعضاء للجمعية

  
ألنك ال تستطيع تغيير العالم من "بعد أن انتقل من دراسة الهندسة المدنية إلى علم االجتماع 

من خالل "وأوضح أنه . ع، بدأ حنفي مهمته في إحداث تغيير في المجتم"خالل الهندسة المدنية
  ". نغيرهربما علم االجتماع، يمكننا أن نفهم العالم على نحو أفضل و

  
ولد حنفي بصفة الجىء آونه من أب فلسطيني، . سن مبكر، شعر بإلتزام تجاه مجتمعه في

قتصاد مرتبطة بالشتات والالجئين اإلسياسة وعلم اجتماع الوعمل بال آلل على قضايا 
  .والعدالة االنتقالية ،النخبتشكل و ،لم إجتماع الهجرة، وسياسات البحث العلميالفلسطينيين، وع

  
وهو حاصل على دآتوراه في علم االجتماع من آلية الدراسات العليا في العلوم اإلجتماعية في 
باريس ، وعمل آأستاذ زائر في جامعة بواتييه وميغرينتيرن في فرنسا وجامعة بولونيا ورافينا 

  .في النرويجكلسن ، وآان زميل زائر في معهد مي في إيطاليا
لتكون أنا سعيد "ويقول . ملتبسةأصابه بمشاعر  علم االجتماعإن انتخابه في الجمعية الدولية ل

انتج معرفة مما يسمح لي أن  ومالعمسوسيولوجيا و ةالمهني األبحاثدمج بين مساري العلمي ي
الحزن ب أيضًا أشعر، ولكن المحلي مجتمعلل موصولة بتطور تخصصي العلمي ولكن أيضا مفيدة

اإلمكانيات   مسألة انهأ ويضيف، "العالمية هذه الجمعيات ًا عنيغائبًا فعلالعالم العربي يكون أن 
حضور مثل هذه المؤتمرات والنشاط لللجامعات الوطنية التي التساعد الطاقم التعليمي  المالية

  .العالمية هذه المؤسساتداخل مثل 
  

نحن . المؤتمراتمن المحزن أن تكون الدول العربية غائبة عن مثل هذه "ويوضح حنفي أنه 
بصفتي عضو . محليون للغاية، وبحاجة إلى أن نصبح أآثر تواصًال مع زمالئنا في العالم

". علم االجتماعفي الجمعية الدولية لسأشجعها لتصبح عضو الجمعية اللبنانية للعلوم االجتماعية ب
، ألنه حصل على أصوات من مندوبين ليس بالسهليجعل إنتخاب حنفي للجمعية عمًال  وهذا ما

  .من خارج الدول العربية
   

، وإجراء االجتماعية حنفي يرى لبنان آمجتمع مفتوح يوفر بيئة مواتية للتفكير في القضايا
أن الكثير  البحوث، وانتقاد الخطاب السائد من دون أن ينتهي به األمر في السجن، ولكنه يرى



  . هنا محليينالباحثين من 
  

لليتحول الباحث الى  بالمجتمع الفلسطيني أو اللبنانيالتخصص األمر ال يتعلق فقط ب"ويقول 
  . "وليس فقط مجتمعنا  آلها تخدم معرفتنا اإلنسانيةينبغي أن . فلسطنولوجيست أو ليبانولوجيست

 2008وفي عام . 2005منذ عام  روتاألميرآية في بي حنفي التدريس في الجامعةبدأ وقد 
نظرا ، قوق اإلنسان والعدالة االنتقاليةح وهوللجامعة  )ً minor(أدخل اختصاص فرعي 

والتي مازالت تعاني من آثار  صراعات آما في المنطقةاللمجتمعات الخارجة من ألهميته ل
  . الحروب وانتهاآات حقوق اإلنسان

  
 للجمعيةتحدة والبنك الدولي وعضو المكتب التنفيذي لدى األمم المآمستشار وقد عمل حنفي 

في رامه  الفلسطيني العربية لعلم االجتماع والمدير السابق لمرآز الالجئين الفلسطينيين والشتات
حالة االستثناء والمقاومة في الوطن العربي  من بينها  كتب آثيرةلمحرر /وهو مؤلف. اهللا
والمنظمات غير  المانحون والمنظمات الدولية: ولمة وبروز النخبة الفلسطينية المع؛ )عربي(

 . )بالفرنسي( العربى في العالمالجمعيات السلطة وو ؛ )انكليزي وعربي( الحكومية المحلية


