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ألكسندر بوشكني ..شاعر روسيا الذي تعلم القرآن!

وج��دت أش��عار بوش��كين المحبة للحرية
مناخ �اً طيب �اً ف��ي البيئ��ة المحيط��ة به��ا،
فانتش��رت انتش��اراً كبي��راً بي��ن فئات الش��عب
المختلف��ة ،واكتس��بت ش��عبية متزاي��دة
أث��ارت ضي��ق القيصر الذي ق��رر التخلص من
بوشكين ...
يع��د ش��اعر روس��يا األكب��ر الكس��ندر
بوشكين أكثر أدباء روسيا حباً للشرق العربي
وتأث��راً ب��ه حضاري �اً وروحي �اً .ورغ��م المكان��ة
المرموق��ة الت��ي يش��غلها التأثي��ر العرب��ي في
إنت��اج بوش��كين فلم يح��ظ الموض��وع العربي
واإلس�لامي في إنتاجه بدراسة مستقلة تعني
بجوانبه المتعددة.
كان العم��ر األدبي لبوش��كين ف��ي حدود
العشرين عاماً ،وهي ليست بالسنوات الكثيرة،
لك��ن ش��اعرنا ع��اش حي��اة زاخ��رة بالح��ب
والعط��اء ،واآلم��ال واآلالم ،فبوش��كين لم يكن
ممن يعيشون على هامش األحداث ،بل كان
يغ��وص حت��ى الق��اع في خض��م الواق��ع ،يؤرقه
تناقضات��ه ،وتبهج��ه تحوالته .فلم يكن وصف
بوش��كين «بشمس» الشعر الروسي أو «ببداية
البداي��ات» يأتي من ف��راغ ،بل هو وثيق الصلة
بالمكان��ة المضيئ��ة والخال��دة الت��ي يحتله��ا
إنتاجه في تاريخ األدب الروسي.
رح��ل بوش��كين ع��ن الحي��اة وهو ف��ي قمة
نضج��ه وقدرته على العطاء األدبي ،رحل وهو
م��ا يزال يمتل��ئ باآلمال واألف��كار .بعد أن خر
صريعاً في مبارزة ُزج إليها بتدبير من القيصر
والصف��وة ،وذه��ب الش��اعر؛ لكن «بع��د يومين
م��ن رحيل��ه ص��ارت داره مكان �اً مقدس �اً ل��كل
الوط��ن ،ولم تش��اهد الصف��وة انتص��اراً أكثر
كم��ا ً
ال وال أكث��ر تألق �اً ..وش��يئاً فش��يئاً بات
العص��ر كل��ه يس��مى بعص��ر بوش��كين» .على
حسب تعبير أنا أخماتوفا.

بداية التأثر بالشرق

وج��دت أش��عار بوش��كين المحب��ة للحرية
مناخ �اً طيب �اً ف��ي البيئ��ة المحيط��ة به��ا،
فانتش��رت انتشاراً صاروخياً بين فئات الشعب
المختلف��ة ،واكتس��بت ش��عبية متزاي��دة
أث��ارت ضي��ق القيص��ر ال��ذي ق��رر التخل��ص
م��ن بوش��كين بنفي��ه إل��ى الجن��وب (منطق��ة
القوقاز) .لعب��ت طبيعة الجنوب الخالبة دوراً

إيجابي �اً ف��ي توجي��ه اهتمامات بوش��كين نحو
الش��رق ،فانعك��س ه��ذا االهتم��ام بوض��وح في
قصص��ه الش��عرية الرومانتيكي��ة التي كتبها
خ�لال فت��رة اإلقام��ة ف��ي الجن��وب والت��ي م��ن
أهمه��ا «أس��ير القوق��از»« ،ناف��ورة باخش��ى
س��راي» ،فض ً
ال عن أش��عاره الحرة التي جابت
روس��يا وجلب��ت ل��ه ش��هرة ال مثي��ل له��ا ،ف��كان
ج��زاؤه النف��ي م��رة ثاني��ة ،ف��ي هذه الم��رة إلى
ضيعة ميخائيلوفس��كي النائية ،حيث حددت
إقامته ،ووضع تحت الرقابة المشددة.
وكانت فترة اإلقامة في ميخائيليوفسكي
فرصة طيبة أمام ش��اعرنا للتعرف عن كثب
عل��ى حياة الفالحين التي صورها في ش��مول
ف��ي الرواي��ة الش��عرية «يفجين��ي أونيج��ن»
كذل��ك أت��اح ل��ه ج��و العزلة الريفي��ة فرصة
القراءة المتعمق��ة في التراث األدبي العالمي
للش��رق والغ��رب .حي��ث كان م��ن أه��م نتاجه
في هذه الفترة هي القصة الشعرية «الغجر»
والتراجيديا التاريخية «بوريس جودنوف».
تتب��وأ ثقاف��ة الش��رق مكان��ة مرموق��ة ف��ي
دائ��رة مع��ارف بوش��كين ومص��ادر ثقافت��ه ،فق��د
خاب��ر بوش��كين الش��رق الح��ي ف��ي فت��رة إقامته
في الجنوب حيث تعرف على حياة أهل القوقاز
والق��رم ،وق��د أش��ار بوش��كين بنفس��ه إل��ى ث��راء
تجربته اإلنسانية في تلك الفترة التي كانت
بالنس��بة ل��ه ،فت��رة «لخلي��ط األزي��اء ،والوجوه،
والقبائل ،واللهجات المحلية واألوضاع».
وكان��ت ح��ظ الثقاف��ة العربي��ة ف��ي فكر
بوش��كين كبيراً ،وقد كان شغوفاً بمتابعتها
ف��ي مختل��ف منابعه��ا ،ف��كان يتاب��ع كتاب��ات
الرحال��ة ال��روس ع��ن الش��رق العرب��ي ،حي��ث
ح��ازت كتابات أ .مورافيوف اهتمام بوش��كين
ومالحظت��ه ،فق��د كت��ب ف��ي ع��ام  1823ع��ن
كت��اب مورافي��وف «رحل��ة إل��ى األماك��ن
المقدس��ة» مش��يراً إل��ى أن «الضاب��ط الش��اب
ق��د س��نحت ل��ه فرص��ة تحقي��ق رغب��ة قديم��ة
وحل��م محب��ب لدى الفنان وه��ي :التواجد في
الش��رق األوسط .وكما أهتم بوشكين بكتاب
مورافي��وف بحديث مع حاكم مصر (محمد
علي) وزيارة مورافيوف لعمق األهرام ،ورحلته
إلى الصحراء حيث التقى بالبدو وتعرف على
حياتهم.

مؤثرات عربية وإسالمية في أعمال بوشكين

م��ن الوهل��ة األول��ى تب��دو «الموتيف��ات»

العثور على آثار تعود لـ  8آالف عام شمال غربي ايران
اعلن رئيس دائرة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في مدينة بيرانشهر
ع��ن العث��ور عل��ى آث��ار تعود ال��ى  8آالف عام في منطقة س��د «كاني س��يف» التابعة لهذه
المدين��ة .وق��ال س��ليمان بش��يري ،ان المرحل��ة االول��ی لواح��دة م��ن اكبر من الدراس��ات
المتعلق��ة باآلث��ار م��ن قب��ل  9ف��رق ق��د
انته��ت بالتزام��ن مع��ا ف��ي منطق��ة س��د
«كان��ي س��يف» التاريخي��ة ف��ي مدين��ة
بيرانش��هر وت��م خ�لال عملي��ات الحف��ر
العثور علی آثار تعود الی  8آالف عام.
وأض��اف ،ان اآلث��ار الت��ي ت��م العث��ور
عليه��ا تع��ود ال��ی العهدي��ن النحاس��ي
والبرون��زي ومنش��آت كبيرة م��ن العهد
الحدي��دي وكذل��ك آث��ار م��ن العه��ود
الفرثية والساس��انية واالسالمية ،االمر
الذي يؤكد وجود ظروف مناخية مناس��بة للعيش في هذه المنطقة منذ تلك االزمنة
البعي��دة .واوض��ح بانه لو س��اعدت الظروف الجوية س��تنفذ المرحل��ة الثانية في منطقة
اوس��ع م��ن ذي قب��ل وبحضور عدد اكب��ر من الخبراء واض��اف ،ان  32خبيرا من المنطقة
وعلی مستوی البالد يشاركون في هذه الدراسات .يذكر ان مدينة بيرانشهر تقع جنوب
محافظة اذربايجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران.
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العربي��ة ف��ي إنت��اج بوش��كين – ف��ي غالبيتها-
قريبة الصلة «بالحضارة العربية اإلسالمية»،
فق��د اجتذب الش��رق العربي اهتمام بوش��كين
إب��ان مرحل��ة ازده��ار الحض��ارة العربي��ة
اإلس�لامية ،فج��ال بعقله وثقافت��ه بين أرجاء
هذه الحضارة يفتش بين رموزها.
«أل��ف ليل��ة وليل��ة» ف��ي إنت��اج بوش��كين:
تع��رف بوش��كين عل��ى «أل��ف ليل��ة وليل��ة» من
خالل الترجمات التي ظهرت في نهاية القرن
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر .وربما
أيضاً من خالل ترجمة غاالن الفرنس��ية التي
تع��د بمثاب��ة أصل للترجم��ات األوروبي��ة التي
ظه��رت بعده��ا .وف��ي الواق��ع ،إن «أل��ف ليل��ة
وليلة» تكاد تكون أشهر مؤلف عربي أثار خيال
الش��عراء األوروبيي��ن بعام��ة والرومانتيكيي��ن
بخاص��ة ومنهم كان ش��اعرنا بوش��كين الذي
انعك��س تأث��ره «بأل��ف ليل��ة وليلة» ف��ي أكثر
م��ن مؤلف مثل «روس�لان ولودمي�لا» ،و«ليال
مصري��ة» و«اندجيل��و» ،وقصيدت��ي «القم��ر
يتألق» و«التعويذة».

«قبسات من القرآن»

تب��رز مجموع��ة القصائ��د التس��ع الت��ي
يجمعه��ا العن��وان «قبس��ات م��ن الق��رآن»
كأكب��ر ش��اهد عل��ى تأث��ر بوش��كين بالتراث
الروحي للش��رق العربي اإلسالمي ،وكبرهان
دام��غ عل��ى ق��درة القي��م القرآني��ة عل��ى عب��ور

آف��اق الزم��ان والم��كان والتغلغ��ل ف��ي نف��وس
أناس ال يؤمنون بعظمة القرآن الكريم .ويبرز
االستفس��ار حول األس��باب التي أثارت اهتمام
بوش��كين بالق��رآن ف��ي مقدم��ة االستفس��ارات
الت��ي أثيرت بصدد قبس��ات من القرآن – فكما
تقرر الناقدة لوبيكوفا – «إلى امتداد مائة عام
وأكث��ر ح��اول الباحث��ون ف��ي إنت��اج بوش��كين
أن يح��ددوا الس��بب ال��ذي ج��ذب بوش��كبن
تج��اه الق��رآن؟ وم��ا ال��ذي حفزه عل��ى كتابة
القبس��ات؟» ،وه��ذا االستفس��ار ال يخل��و –
بالطبع – من لهجة الدهشة والتعجب!
وأم��ا قصائد بوش��كين العاطفية الغزلية
وقصت��ه الش��عرية الرومانتيكي��ة «ناف��ورة
باخشي سراى» فتعكس تأثر بوشكين بقصائد
الغزل العربية والفارس��ية وباألسلوب الشرقي
للش��عر ال��ذي ارتبط في تص��ور األدباء الروس
بوف��رة المج��ازات واالس��تعارات والتش��بيهات،
تل��ك الت��ي اعتم��د فيه��ا بوش��كين عل��ى
المفردات المقتبس��ة عن حياة الش��رق ،والتي
تمي��زت – ف��ي نف��س الوقت -بس��مة «الغرابة»
و«الفخام��ة» الش��رقية التي تحلت بها أعمال
بوشكين الرومانتيكية.
وكما أشرت سابقاً ،فإن المتتبع يالحظ
أثر الشرق واضح وبجالء في أعمال بوشكين،
وأن م��ا قدمن��اه هن��ا ه��و تعري��ف أو نب��ذة ع��ن
بعض أعماله وتأثره بالشرق العربي.
عمران أبو عين

باكستان تشارك ايران وافغانستان في احتفاالت النوروز
قال وزير الرياضة والثقافة والشباب
والت��راث ف��ي والي��ة خيب��ر بختونخ��واه
الباكس��تانية «محمد عاط��ف خان» ان
احتف��االت عي��د الن��وروز ع��ام ( 1398يبدا
20ف��ي م��ارس  )2019س��تقام ف��ي بيش��اور
بمش��اركة اي��ران وافغانس��تان به��دف
تع��رف مختل��ف االق��وام الباكس��تانية
عل��ی الطق��وس الرائج��ة ف��ي الحض��ارة
الفارس��ية .واض��اف عاط��ف خ��ان خ�لال
مراس��م افتت��اح مع��رض ( الثقاف��ة والحض��ارة االيراني��ة والباكس��تانية) ف��ي بيش��اور ان
اي��ران وباكس��تان بل��دان جاران وتربطهم��ا عالقات ثقافية متينة معرب��ا عن امله بتعزيز
ه��ذه العالق��ات .واش��ار ال��ی المس��اعي المبذول��ة م��ن الوالية القام��ة النش��اطات الثقافية
المشتركة مع الجمهورية االسالمية االيرانية وقال يجب تطوير العالقات بين البلدين
في جميع المجاالت بهدف التقارب االكثر بين الشعبين الباكستاني وااليراني.
يذك��ر ان البي��ت الثقاف��ي االيراني في بيش��اور اقام معرضا للرس��وم االيرانية تخللته اقامة ورش��ات
تعليمي��ة .م��ن جانب��ه ق��ال القنص��ل الع��ام االيراني في بيش��اور «محمد باقر بيك��ي» ان ايران وباكس��تان
تربطهما عالقات ثقافية وتجارية وسياسية متينة فضال عن حدود مشتركة بينهما تمتد لـ900كيلومتر
مؤكدا علی ضرورة ترسيخ هذه العالقات من خالل اقامة الندوات والمعارض المشتركة.

يعود تاريخ بنائها الى العهد الصفوي

بقعة االنبياء االربعة في قزوين ..مزار مقدس ومحط احترام الناس

تقع بقعة االنبياء االربعة عليهم السالم في شرق شارع
بيغمبرية الى جانب مدرس��ة ومس��جد بهذا االس��م في غرب
عمارة جهلستون (اربعين عموداً) في مدينة قزوين.
يع��ود تاري��خ بن��اء ه��ذه البقع��ة المبارك��ة ال��ى العه��د
الصفوي ،بيد أنها قد شهدت عمليات إعادة إعمار عدة طوال
الحقب التاريخية المتعاقبة.
فيم��ا يخ��ص االنبي��اء االربع��ة او الرف��ات المدفون��ة في

ه��ذه البقع��ة ،وردت أق��وال وكتاب��ات متضارب��ة ف��ي الكت��ب
والمؤلف��ات التاريخي��ة ،حيث ان ه��ذا المرقد يضم جثامين
اربعة من انبياء اليهود وهم :سالم ،وسلوم ،وسهولي ،والقيا؛
وهم الذين بشروا الناس بمولد نبي اهلل عيسى بن مريم(ع)
في بيت المقدس.
وج��اء ف��ي الوثائ��ق التاريخي��ة الت��ي تتح��دث ع��ن
الموقوفات في العصر الصفوي ان هذه البقعة كانت مزاراً
مقدسا ومحط احترام الناس في اواخر القرن الحادي عشر
للهجرة.
تتزين البقعة بزخارف قاش��انية ونوافذ قوس��ية الش��كل
وتجصيصات ومرايا جميلة.
يعل��و المدخ��ل الرئي��س للبقع��ة ،نقش بالل��ون االبيض
على قطعة قاش��انية الجوردية يؤرخ لس��نة  1332للهجرة أي
السنة التي استكملت فيها اعمال الترميم.
أم��ا في الجهات االربع المحيط��ة بهذه البقعة ،فتوجد
أربع��ة أق��واس عالي��ة ،حي��ث يطالعن��ا نق��ش جص��ي كتب��ت
علي��ه س��ورة الجمعة المباركة بالل��ون الذهبي على خلفية
الجوردي��ة بخ��ط الفن��ان الخط��اط الراح��ل الش��يخ عل��ي
الس��كاكي .يع��د ه��ذا النق��ش الجصي م��ن روائ��ع الزخارف

الفنية في هذه البقعة.
س��قف البقعة يفتقر الى أي تزيين فني؛ فيما يتوس��ط
ساحة هذا الحرم حوض ماء.
يُذك��ر ان ه��ذه البقع��ة تض��م مرق��د الس��يد صال��ح ب��ن
االم��ام الحس��ن المجتب��ى (ع) فض�ل ً
ا ع��ن االنبي��اء االربع��ة
المدفونين فيها.
وتم تسجيل هذا المعلم االثري في عام  1996في قائمة
التراث الوطني االيراني.
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االيراني «سروة تحت املاء» يعرض في تركيا ولبنان
أعل��ن منتج الفيلم الس��ينمائي
االيراني «س��روة تحت الماء» (س��رو
زير آب) للمخرج «محمد علي باشه
آهنكر» عن إجراء مفاوضات لعرض
الفيلم في كل من لبنان وتركيا.
يذك��ر ان الفيل��م م��ن إخ��راج
محم��د عل��ي باش��ة آهنك��ر وإنت��اج
الس��يد حامد حس��يني ويش��ارك في
تمثيل��ه :باب��ك حميديان ومس��عود
راي��كان وحس��ين باش��ه آهنك��ر ومينا س��اداتي وس��تارة اس��كندري وهماي��ون ارش��ادي ورضا
بهبودي وهومن برق نورد وشهرام حقيقت دوست ومهتاب نصيربور وفرخ نعمتي وحسين
فالح وحس��ن نجاريان درياني ومالك س��راج وهادي قميش��ي وغالمحس��ين لطفي ودنيا
مدني وناديا برواني والناز شاهوردي و....
وجاء في ملخص الفيلم :هل يتم الكشف عن سر جهانبخش؟ ما هو هذا السر؟ هل
يزعج الكش��ف عن هذا الس��ر ،الرائد بوش��ياس وماهرو وكودرز وبهرام وجهانغير؟ يقوم
جهانبخ��ش برحل��ة طويل��ة إلثب��ات براءت��ه وعودة الهدوء إلى الش��مل ،لكن تس��فر رحلته
إلى تغيير حياة الكثير منهم .وقد تم تصوير الفيلم في نحو  200موقع تصوير يقع في
طهران ،ميبد ،قرية كالنتر في يزد مركز ايران ،قرية س��بيد دش��ت ،قرى في محافظة
لرس��تان غ��رب اي��ران ومدين��ة دزف��ول بمحافظ��ة خوزس��تان جن��وب غ��رب اي��ران  ،ومدينة
ورامين جنوب شرق طهران.

«عصافير زقاقنا» في سباق مهرجان « »Dunedinالدولي
تأه��ل الفيل��م االيران��ي القصي��ر
«عصافي��ر زقاقن��ا» (كنجش��ك ه��اي
كوج��ه م��ا) للمخ��رج جي��وار ف��ر ج زادة
الى المش��اركة ف��ي مهرج��ان« «�Dune
 »dinالدولي في امريكا.
وس��يقام المهرج��ان بدورت��ه األولى
في يومي الثاني عشر والثالث عشر من
يناير.
وتبل��غ مدة الفيلم  90ثانية ويصوّر
المخرج فيه الحياة السلمية للعصافير التي تسكن على سطح بيته.
وس��بق ان ش��ارك في مهرجان مارانو الس��ينمائي في ايطاليا ومهرجان« «�DYTIAT
 »KOالدولي ألفالم األنيميشن في اوكرانيا.
جدير بالذكر ان جيوار فر ج زادة يبلغ من العمر  12عاماً ،وعضو في معهد التنمية
الفكري��ة لالطف��ال والمراهقي��ن ف��ي محافظ��ة كردس��تان (غ��رب إي��ران)؛ ه��ذا ف��ي وقت
يتعاون جيوار مع والده محمد فر ج زاده ،وهو منتج وثائقي ،في إنتاج وثائقيات.

أسماء ح ّكام مسابقة «إعالنات السينما اإليرانية» في فجر الـ 37
ت��م اإلع�لان عن أس��ماء حكام مس��ابقة
«إعالنات السينما اإليرانية» خالل فعاليات
مهرجان فجر السينمائي السابع والثالثين .
ويق��وم الح��كام؛ عل��ي ن��ك رفت��ار ،آرش
معيري��ان واحس��ان برآبادي بتقيي��م واختيار
األعم��ال المش��اركة ف��ي قس��م مس��ابقة
«إعالنات السينما اإليرانية» الذي يتضمن
ص��ورا وملصق��ات وش��ارات ومقاط��ع دعائي��ة
وبرومو األفالم.
وق��د ق��ام مجل��س إقام��ة المهرج��ان
بتاس��يس هذا القس��م لتعزيز الس��ينما اإليرانية وترقية مس��توى جودة اإلعالنات والمعلومات في
المهرجان.
عل��ي ن��ك رفتار م��ن مواليد مدينة أهواز جنوب إيران وه��و خريج كلية الفنون الجميلة في
جامعة طهران وحصل فيها على شهادة البكالوريوس في التصوير الفوتوغرافي وقد عمل مصورا
للعش��رات م��ن األف�لام الروائي��ة أبرزه��ا« :هن��ا م��ن دوني»« ،حبة س��كر مكعب��ة»« ،طري��ق الحرير»،
«اإلفالس» و«كنعان» وقد قد نال العديد من الجوائز في المهرجانات الوطنية والدولية.
الفنان آرش معيريان هو من مواليد العاصمة طهران وحصل على درجة الماجستير في األدب
المس��رحي م��ن جامع��ة طه��ران .وق��د عمل في مج��ال اإلخراج الس��ينمائي وتحرير األف�لام وإنتاج
الش��ارات والبروم��و وه��و عض��و ف��ي الهيئ��ة العلمي��ة في كلية الس��ينما والمس��رح ول��ه العديد من
الجوائز في ملفه الفني وقد نال شهادة الدبلوم الفخري لفيلم «بلون أرجواني» في مهرجان فجر
السينمائي التاسع والعشرين.
الفنان إحسان بر آبادي من مواليد طهران وتخرج في فرع الرسم من جامعة الفن والعمارة،
وه��و عض��و رس��مي في جمعية مصمم��ي الجرافيك اإليراني��ة وعضو في رابطة م��دراء ومصممي
السينما اإليرانية ويحمل في جعبته الفنية تصميم ملصقات أفالم مثل «نغار» «العبور المؤقت»
و«الس��ماء المفضلة» و«حافلة الليل» و«الطبلة الكبيرة تحت القدم اليس��رى» و«النوم األبيض»
وقد حصل على شهادة الدبلوم الفخري ألفضل ملصق لفيلم «هنا من دوني» كما ترشح لجائزة
العنقاء البلورية ألفضل ملصق لفيلم «نغار».
وتبدا فعاليات الدورة السابعة والثالثين من مهرجان فجر السينمائي الدولي برئاسة إبراهيم
داروغه زاده بالتزامن مع احتفاالت الذكرى األربعين النتصار الثورة اإلسالمية في إيران اعتبارا
من الثالثين من يناير  /كانون الثاني الحالي حتى الحادي عشر من فبراير  /شباط المقبل في
العاصمة اإليرانية طهران.

مصوران ايرانيان يقتنصان جائزتني من مهرجان «بروكلني» الدولي
ح��از مص��وران إيراني��ان عل��ى
جائزتي��ن م��ن مهرج��ان «بروكلي��ن»
الدول��ي للتصوی��ر ال��ذي اقي��م ف��ي
أميركا مؤخرا.
وف��ازت ص��ورة «الظ�لام» (تاريكي)
م��ن س��عيد ع��رب زادة بميدالية فضية
ف��ي قس��م التصوی��ر أح��ادي الل��ون
« »Monochromeبينم��ا ف��ازت ص��ورة
«الح��رث» (ش��خم زدن) ألمي��ن دهقان
بجائ��زة في قس��م الصحاف��ة المصورة
« »Photojournalismف��ي ه��ذا
المهرجان.
وف��ي ه��ذا الح��دث الفن��ي ال��ذي
أقي��م في س��تة أقس��ام تحت إش��راف االتحاد الدول��ي للتصوير (الفي��اب  ) FIAPوندوة التصوير
األمريكية ( ،)PSAتم ترشيح أعمال العديد من المصورين اإليرانيين.
االتح��اد الدول��ي للتصوي��ر (الفي��اب  ) FIAPه��و أكب��ر المنظم��ات الدولي��ة الراعي��ة لفن
التصوي��ر الضوئ��ي لله��واة ،تأس��س ف��ي ع��ام 1946م في سويس��را حيث عق��دت أول جمعية عامة
لالتح��اد ف��ي مدين��ة بي��رن بسويس��را ف��ي يوني��و  .1950وينظ��م االتح��اد مجموعة م��ن البرامج
والفعالي��ات الت��ي تس��هم في تنمية معرفة التصوي��ر الضوئي الفنية والتعليمي��ة والعلمية بما
يتفق مع مبادئ هيئة االمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

