Dear MEPPI Alumni,
Greetings to all. It has been almost 10 months since our last symposium in Beirut, in
May 2017: it was an amazing opportunity to reconnect, to see you all, and to convene
around and to share, once again, our pledge to the core values of MEPPI. It was truly
heart-warming to see how much our community has grown, and to realize, firsthand, how resilient and active it is. This is due to the hard work each single one of
you does everyday, during our MEPPI meetings, but also at work, in your everyday
life, and through the resourcefulness, and love of photography and of our communal
visual cultures that you all embody, uphold, demonstrate and advance, in
all your endeavours.
As you all know, one of the outcomes of the May 2017 Symposium was the founding
of the Steering Committee to whom the responsibility to drive the initiative into new
grounds and provide a road map for the future of MEPPI was entrusted: this, as we
are sure you can imagine, is no easy task.
Since May, three official meetings were held among the members of the Steering
Committee and numerous correspondences between the Steering Committee and
the founding partners took place. The result was an ambitious plan, for the
sustainable future of MEPPI, one that is grassroots, and that depends on your input,
time, participation, good will and effort. As you know, the current grant will run out
very soon, and we are depending on the volunteering work of the Steering
Committee, as well as yours, until a new grant and new financial support can be
found. We are lucky, and extremely grateful, to still be able to rely on the
administrative support of AIF, and on the continuous commitment of the AIF and of
the partners to this wonderful initiative.
Very briefly, the outcomes of the meetings so far can be summarized as follows:
1. Drafted the mission statement of MEPPI, which will be shared with you soon
and posted on the MEPPI website.
2. Organized the functions of the Steering Committee, and divided up roles
and workloads in terms of sub-committees responsible for various shortterm goals.
3. Set up some short term goals, as well as an immediate short term action
plan for immediate steps (details will be shared with you all very shortly,
and will require your active participation and support).
4. Planned and prepared the upcoming workshop on digitization which will
take place in June 2018, in Beirut.
5. Commented on and finalized the new webpage meppi.me: this page will
serve as a connecting hub, and will feature resources of interest to the
MEPPI community, including preservation resources of interest, as well as
events news, and significant activities of the current and growing MEPPI
community.

6. Established the MEPPI Newsletter which will launch its first issue in
September 2018 (a call for submissions will be sent shortly in the coming
months).
7. Planned and set the process to create some educational material and
booklets on topics of relevance and interest to the community to serve as a
teaching resource, and an educational reference in the field for various
interested stakeholders.
8. Finally, we will continue to discuss and explore the long term goals of
MEPPI, and with your help, we are confident that we will be able to sustain
this great network in the future, with your help, dedication and enthusiasm.
This is a very quick and short summary of the work done in the past ten months: we
are hopeful and confident that with the input, suggestions, feedback and support of
all Alumni members and of our growing community, we will be able to continue to
see MEPPI, together, as the focal point for preservation of our regional photographic
heritage.
Keep well: take care of yourselves and of your photographs!
The MEPPI Steering Committee and Partners

أعزائي خريجى ميبي،
تحياتي الطيبة لكم جميعا وبعد،
لقد مضي ما يقرب من  ١٠أشهر على ندوتنا األخيرة والتى عقدت فى مايو/أيار  ٢٠١٧ببيروت؛ والتى كانت
فرصة رائعة العادة التواصل ،ورؤية الجميع ،واالجتماع مرة اخرى ملشاركة وتجديد عهدنا بالقيم الجوهرية مليبي.
ولقد كان من دواعي السرور رؤية مدى نمو مجتمع ميبي ،وادراك مدي مرونة ونشاط أفراده؛ ويرجع هذا بصفة
أساسية إلي العمل الشاق الذى تقومون به كل يوم خالل اجتماعات ميبي ،وفى عملكم ،وعلي مدار حياتكم
اليومية ،وكذلك من خالل سعة حيلتكم ،وشغفكم بمجال التصوير الفوتوغرافي وبثقافتنا املرئية املجتمعية والتى
تقومون جميعا بتجسيدها ،ودعمها ،وتمثيلها ،ودفعها فى جميع مساعيكم.
وكما تعلمون جميعا ،لقد كانت إحدى نتائج ندوة مايو/أيار  ٢٠١٧هي تأسيس لجنة توجيهية ،والتى تم تكليفها
بمسئولية دفع املبادرة آلفاق جديدة وإنشاء خريطة توضيحية ملستقبل ميبي .وبكل تأكيد يمكنكم تخيل أن هذه
املهمة ليست بالسهلة على االطالق.
لقد عقدت ثالث اجتماعات رسمية بني أعضاء اللجنة التوجيهية منذ مايو/أيار .كما تم عقد العديد من املرساالت
بني اللجنة التوجيهية والشركاء املؤسسني .وكانت النتيجة خطة طموحة من أجل مستقبل مستدام مليبي ،خطة
تعتمد علي مساهمتكم ،ووقتكم ،وقوة ارادتكم ،وكذلك جهدكم .وكما تعلمون ،فإن املنحة ستنفذ قريبا جدا؛ ومن
ثم فنحن نعتمد اآلن علي العمل التطوعي للجنة التوجيهية ،وكذلك عملكم وذلك لحني أن يتثني لنا الحصول علي
منحة جديدة ودعم مالي جديد .نحن محظوظون وممتنون للغاية ألننا النزال قادرين على االعتماد على الدعم
اإلداري من املؤسسة العربية للصورة ،وأيضا على االلتزام املستمر من قبل كل من املؤسسة العربية للصورة
والشركاء بهذه املبادرة الرائعة.
ويمكن تلخيص نتائج اجتماعات اللجنة التوجيهية حتى اآلن باختصار شديد على النحو التالي:
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تم صياغة بيان املهمة مليبي ،والتى سيتم مشاركته معكم قريبا ،وسيتم أيضا نشره على املوقع
االلكتروني للميبي.
تم تنظيم مهام اللجنة التوجيهية وذلك من خالل توضيح األدوار وتوزيع أعباء العمل على لجان فرعية
بحيث تكون كل لجنة مسئولة عن أحد األهداف قصيرة املدي املتعددة.
تم وضع بعض األهداف قصيرة املدي ،وذلك باإلضافة إلي خطة عمل قصيرة املدي لبعض الخطوات
العاجلة ،والتى سيتم موافتكم بتفاصيلها قريبا جدا .يجب التنوية أن هذه األعمال ستطلب
مشاركتكم ودعمكم الفعال.
تم تخطيط وإعداد ورشة العمل القادمة والتى تدور حول التصوير الرقمي "الرقمنة" واملقرر عقدها
فى يونيو/حزيران عام  ٢٠١٨ببيروت.
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تم مناقشة وضع املوقع االلكتروني الحالي  meppi.meووضع مقتراحات لتطويره .وستكون هذه
الصفحة بمثابة مركز اتصال .كما ستوفر العديد من املصادر التى تهم مجتمع ميبى ،بما في ذلك
مصادر الحفظ ،باإلضافة إلى أخبار األحداث واألنشطة الهامة ملجتمع ميبي الحالي واملتزايد.
تأسيس صحيفة اخبارية ،والتى سيصدر أول عدد لها فى سبتمبر/أيلول عام  ،٢٠١٨وبناءا علي
ذلك سيتم ارسال دعوة قريبا لتقديم طلبات مشاركتكم خالل األشهر القادمة.
تم وضع خطة النتاج بعض املواد التعليمية والكتيبات الخاصة باملوضوعات املختلفة ذات الصلة
واالهتمام ملجتمع ميبي ،والتي ستكون بمثابة مصدر للتدريس ومرجعا تعليميا فى املجال يخدم
أصحاب املصلحة املتعددين.
وأخيرا ،سنواصل مناقشة واستكشاف أهداف ميبى طويلة املدى .نحن علي ثقة تامة من قدرتنا
على الحفاظ على هذه الشبكة العظيمة في املستقبل ،وذلك بمساعدتكم وتفانيكم وحماسكم.

يعد هذا ملخصا سريعا وقصيرا للغاية للعمل الذي تم انجازه خالل األشهر العشرة املاضية .ونحن متفائلون
وواثقون أنه من خالل مداخالت واقتراحات ودعم جميع خريجي ومجتمع ميبي املتزايد سنكون قادرين على
استمرار رؤية ميبي معا كنقطة محورية للحفاظ على تراثنا الفوتوغرافي اإلقليمي.
أعتنوا بأنفسكم وبصوركم الفوتوغرافية جيدا !
لجنة ميبى التوجيهية والشركاء

