
 

 

Invitation to attend the initial meeting 

Venue: OIB, Zokak al-Blat, near City International School, for 

map see www.orient-institut.org) 

Time: Saturday, February 6, 2016, 10 am 

Conveners: Astrid Meier (OIB), Abdallah Said (Université 

Libanaise), Souad Slim (University of Balamand), Stephen 

McPhillips (University of Copenhagen)  
 

In recent years, there has been a renewed interest in rural societies amongst 

historians of the Middle East alongside that of other disciplines such as 

archaeology, anthropology, development studies, political studies, art history, 

literature etc. In many regions of the Middle East, history continues to be written 

from an urban perspective, with the historiography of Lebanon standing out in 

many ways as an important exception. As recent events have made clear, there 

is a need to counter this neglect of rural economies, politics, societies, culture 

and religion in scholarly debates in order to understand the issues of nation- 

and state-building in the region.  

The initiators of the discussion group posit that a cross-disciplinary approach 

promises new insights into the workings of rural and urban societies as well as 

keys to understanding state formation in the eastern Mediterranean and their 

historical trajectories. Interested in diverse aspects of rural life over a long-term 

perspective, we would like to discuss with our colleagues and their students 

recent approaches to rural history and open a forum for debate of new research 

angles and projects.  

This is why we would like to invite interested researchers and advanced 

students to the Orient Institut Beirut on Saturday, February 6, at 10 am to 

speak about the establishment of a discussion group on rural history and 

about how we want to proceed in the near future.  

A monthly meeting is planned with two scholarly presentations and ample time 

for discussion. We shall discuss the working languages of the discussion group 

during this meeting, but they could be Arabic, English and French. 



 

 

 

وحتى خمسينيات القرن العشرين، المصدر األساسي  بما أّن القطاع الزراعي شّكل على مّر العصور،

خ أهمية خاصة؛ فهو المصدر األساسي للتاري والريفي ينطلي البحث في التاريخ الزراعي للعيش، لذا

 االقتصادي واالجتماعي، كما كان له أيضاً أهمية مميزة في التاريخ السياسي، حيث كان ريع األرض

 . والضرائب المورد الرئيسي لخزينة الدويالت المشرقية على اختالف تشّكالتها

وقت الذي يشهد فيه العالم أزمات غذائية وربما مجاعات نتيجة التحّوالت الحادة في النظام وفي ال

 .بالدنا تراجعاً ملحوظاً وانحطاطاً مقصوداً في اإلنتاج الزراعي الغذائي العالمي الجديد والمناخ، تشهد

جيه االهتمام نحو من هنا، ربما في حال إعادة دراسة تاريخنا الزراعي أن تساهم هذه الدراسة في تو

 .هذا القطاع الهام

لذا، تهدف الحلقات الدراسية التي ينّظمها المعهد الشرقي مع الباحثين المهتمين بتطور األرياف 

المشرقية إلى التعّرف على خصوصيات الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية في تلك األرياف 

عى إلى التشدّد على التنّوع والتعدد في مصادر العيش وتس .مناطقها سهالً وجبالً وساحالً  فعلى اختال

والتقنيات الذي اعتمدها أجدادنا في سبيل تجنّب ومواجهة األخطار والكوارث الطبيعية والمناخية 

: كما تودّ معاجلة مختلف المواضيع الزراعية، منها على سبيل المثال. واألزمات االقتصادية

ب، والموازين والمكاييل واألسعار وأسواق التصريف، األراضي، واإلنتاج، والري، والضرائ

وأنماط الحياة العائلية واالجتماعية والفنية والثقافية، والعادات والتقاليد في األكل والشراب والملبس 

في األرياف على اختالف مواقعها وتوّزعها الجغرافي، والتحّول العالمي، بشكل خاص، ولبنان بنسبة 

 (organic-bio) بيولوجية الطبيعيةأقل، إلى الزراعات ال

المعهد األلماني لألبحاث ولهذه الغاية، ندعو زمالءنا الباحثين والدارسين إلى اجتماع عام يُعقد في 

للتباحث في تنظيم الحلقات الدراسية  (قرب جامع بيهم)الشرقية، منطقة زقاق البالط، شارع بيهم 

أو أكثر وذلك يوم ، بمعدّل حلقة واحدة شهرياً، يشترك فيها باحثان 6102خالل العام الدراسي 

ً  ،6102الواقع فيه السادس من شباط  السبت     الساعة العاشرة صباحا

 


