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ألستاذ في األميركية، ساري حنفي، يفوز بجائزة شومان عن بحوثه الواسعة ا
 التأثير في مجال التغيير االجتماعي واإلنتاج المعرفي

 
فاز الدكتور ساري حنفي، األستاذ في كلية الفنون والعلوم في الجامعة األميركية في بيروت، بجائزة 

، عن أبحاثه حول التأخر في اإلنتاج المعرفي في 2014شومان للباحثين العرب لعام  عبد الحميد
 المجتمعات العربية وتأثيره على التغيير االجتماعي.

 
وقد تسّلم الدكتور ساري حنفي، رئيس قسم علم االجتماع واألنتروبولوجيا والدراسات اإلعالمية في 

له في مجال التغيير االجتماعي وتحديدًا عالقة هذا التغيير كلية الفنون والعلوم، الجائزة تقديرًا لعم
البحث العربي " ربيةبالع بالثورة المعرفية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، انطالقًا من كتابه

 Knowledge Production in)( والطبعة االنكليزية 2015) "ومجتمع المعرفة: رؤية نقدية جديدة
the Arab Worldالذي وضعه باالشتراك مع 2016روتلدج في كانون الثاني  ( )يصدر عن ،)

ريغاس أرفانيتيس، عالم االجتماع وأحد كبار الباحثين في معهد بحوث التنمية. وقد تشارك حنفي 
 جائزته مع الدكتور معتز عبد الكريم الدبهي من جامعة األردن.

 
، ألصحاب الدراسات 1982ت في العام ُتمَنح جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب التي ُأطِلق

طالع الجمهور الواسع عليها، إلى تعزيز المعارف التطبيقية  العلمية المتمّيزة التي يقود نشرها وا 
والعلمية، وزيادة الوعي حول ثقافة البحوث العلمية، والمساهمة في إيجاد حلول لمشكالت أساسية 

تهدف الجائزة إلى تعزيز البحوث العلمية العربية على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية. و 
 ودعمها.



 
، ويمّثلون معًا 2013أستاذًا وباحثًا هذه الجائزة منذ انطالقها حتى أواخر العام  370وقد تسّلم 

 جامعات ومؤسسات علمية عربية من بلدان عربية مختلفة.
 

ًا بين االرتباط بالواقع المحلي لقد تبّين للدكتور حنفي وفريقه أن األبحاث العربية تعاني صراع
واالنعكاس على الواقع الدولي. وقد استكشف في بحوثه الشوائب المنهجية خلف التصنيفات 

 األكاديمية ومعنى مفاهيم أساسية مثل المجتمع/االقتصاد المعرفي وتطبيقها.
 

الهائل الذي ُأحِرز في مجاَلي البحوث والنشر في وقد قال حنفي: "كشفت أبحاثنا النقاب عن التقّدم 
المنطقة العربية، لكنها أظهرت أيضًا أن الجامعات منفصلة إلى حد ما عن المجتمعات واالقتصادات 

التي تتواجد فيها، وأنها تنأى بنفسها عن النقاش العام"، مضيفًا أن مثل هذه الجائزة تمنح بحوثه 
ّقهما. تابع حنفي: "في الواقع، في حين سعت البلدان العربية إلى التقدير واالندفاعة اللذين تستح

، لم ُيخصَّص الوقت الكافي ’اقتصاد معرفي‘االنضمام إلى العالم المعولم للبحوث والتحّول إلى 
للمؤسسات العلمية المفّككة في المنطقة، والتي ُيفتَرض بها أن تؤّمن فرصًا لألفراد ُتمّكنهم من البروز 

 ة العالمية".على الساح
 

ينضم الدكتور حنفي إلى الدكتورة الرا ناصر الدين من كلية العلوم الزراعية والغذائية التي فازت 
 عن بحوثها حول البدانة واألمراض المرتبطة بالحمية الغذائية. 2014أيضًا بجائزة شومان للعام 

 
 الليبرالي األميركي لنظام التعليميوتعتمد ا 1866العام  بيروت في تأسست الجامعة األميركية في

 جامعة بحثية تدريسية، والجامعة هي. كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها للتعليم العالي
تقّدم   .طالب وطالبة 8000 حواليمن  طالبيا   أعضاء وجسما   700أكثر من  تضم هيئة تعليمية من

والدكتوراه  والدكتوراه، والماجيستر، يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس، ما ليا  الجامعة حا
 .سريرا   420  فيه يضم مستشفى   الذي مركزها الطبي في وتدريبا   طبيا   كما توّفر تعليما  . الطب في
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