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جامع               بجانب ـ السليمانية المدرسة ـ الثقافي بالفضاء عرفة ابن جمعية تقع
الجمعيات           أعرق من تتتعتبر و العاصمة تونس في العتيقة بالمدينة الزيتونة

سنة       تأسست فقد تونس في ـ       1946الثقافية عرفة اابن شباب ـ ااسم ب
نواحي           ومن تغمراسن من الوافدين والطلبة للتلميذ مما ودع ملتقى وكانت

ونشأت         وشجعتهم ااحتضنتهم ف العاصمة على التونسية للبلد الشرقي الجنوب
إلى           المعرفي ققي والتر العلم بطلب قمتها ه قلقت تع متوالية أجيال رعايتها في

سنة         الجمعيات قانون صدور بعد الجمعية نشاط تراجع 1958أن

من          1976سنة   وأحييتها الجمعية قدامى ومن المثقفين من تنخبة عزمت
الساسية             أهدافها من وجعلت ـ عرفةالثقافية اابن جمعية ـ عنوان تحت جديد

والفنون           والداب العلوم على والتشجيع الجهة أصيلي بين والتعاون التعارف
الجمعيات          مع المشترك العمل ضمن الثقافية الحياة مع اليجابي والتفاعل

الثقافة          ثوابت ضمن قوع والتط الستقللية مبدإ على الثقافية والمؤسسات
النسانية   وأهدافها .الوطنية

وقد حاضر على منبر الجمعية عديد الشخصيات الثقافية من بينهم ـ  الفاضل بن
قرو ومحمد عاشور ومحمد المرزوقي ومحمد العروسي المطوي ومحمد أبو القاسم ك

الطالبي وسعد غراب وغيرهم

قر الجمعية مكتبة تشتمل على أكثر من ألفي  كتاب أغلبها قم مق يض
في مواضيع الدب والحضارة يستفيد منها خاصة أعضاء الجمعية

قوادها وتجتمع في فضاء المكتبة الندية التالية ور

                                ـ نادي الدب ـ
                                 

قر منذ أعوام عديدة بتنسيق يجتمع أسبوعيا مساء يوم الثلثاء وهو مستم
الديبة والشاعرة سونيا عبد اللطيف ويهتم بالتعريف بالصدارات الجديدة

في الشعر والرواية والدراسات ويستضيف أصحابها ويتيح المجال من حين



لخر للقرءات الشعرية ويستضيف الدباء والشعراء التونسيين والعرب كلما
سنحت الفرصة كما يقيم جلساته أحيانا خارج مقر الجمعية عند مشاركاته

تتدعى إليها الجمعية مثل في المناسبات الثقافية التي 
خيمة  معرض الكتاب التونسي بشارع الحبيب بورقيبة ومثل أيام قرطاج 
الشعرية ومثل سهرات رمضان في المدينة العتيقة ومثل المساهمة في

برمجة جمعية قدماء الصادقية ومكتبة مدينة الثقافة والمركز الثقافي ببئر
الحجار إلى غير ذلك من الفضاءات والمناسبات الثقافية

2022 ـ 2021وهذه بعض جلسات نادي الدب في الموسم الثقافي 
2021\10\12افتتاح السنة الثقافية الجديدة يوم الثلثاء 

2021\11\19لقاء مع الشاعر وليد السبيعي من الكاف  
2021\11\02جلل المخ لقاء مع الشاعر 

11\09مفيدة السياري لقاء مع الشاعرة  \2021
2021\11\16منى الماجري من بنزرت  لقاء مع الشاعرة 

2021\11\23لمياء بولعراس لقاء مع الشاعرة  
2021\12\07قراءات شعرية   

2021\12\14رياض عيساوي لقاء مع الشاعر الجزائري   
2021\12\21صالون الزوراء من مساكن استضافة 

2022\01\04بلقاسم بن عبد القادر لقاء مع الديب    
2022\01\11محبوبة الخماسي من المنستير  لقاء مع الديبة  

2022\02\08حمة الجدي من القصرين لقاء مع الديب   
2022\02\15سنية القابسي لقاء مع الديبة   

2022\02\22أصوات صوفية، لقاء مع شعراء كتاب   
2022\03\01محمد عمامي لقاء مع الديب    

2022\03\08عبد المجيد يوسف من سوسة لقاء مع الديب    
2022\03\15فوزية حماد من المنستير لقاء مع الديبة    

2022\03\29أمسية شعرية فلسطينية بحضور رالديب  جبر فياض    
2022\05\10ليلى رحموني لقاء مع الديبة  ...

2022\05\17عبد الحميد بريك من المهدية لقاء مع الشاعر 
2022\05\24فوزية بوبكري من غمراسن لقاء مع الديبة  

2022\05\31الحبيب برموش من المنستير  لقاء مع الديب 



                              ـ نادي القراءات ـ 
                             

يجتمع أسبوعيا صباح يوم الجمعة ويشرف عليه الدكتور محمد رضا
قرة مفتوح لصحاب الكتب المختلفة الماجري وهو فضاء للقراءات الح

قسر لهم ويساهم في القراءة أيضا المواضيع واللغات بقرؤون منها ما يت
قطلعوا عليه تعميما للفائدة قما ا هواة المطالعة فيعرضون ما يطيب لهم م

قبروه من نصوص جديدة وبين وهو  مفتوح أيضا لهواة الكتابة فيقترحون ما ح
الحترام هذه وذاك يدور الحوار بتداول مختلف الراء حول ما قرئ في كنف ا

قدة والمو

                          ـ نادي الفنون التشكيلية ـ
                     

قياتي منذ سنوات عديدة ويعرض فيه من حين لخر قنان سمير الب قسقه الف وين
قين للحاضرين خصائص لوحات أصدقاء الجمعية من الفنانين التشكليين فيب

قضيف قنان ال اللوحات المعروضة ويقف عند مسيرة الف



                           ـ نادي الخط العربي ـ

قدم أسس مختلف أنواع الخط  قطاطة سامية الضاوي التي تق قشطه الخ وتن
قنادي محا ويندرج هذا ال العربي لكل من يرغب في ذلك كل يوم سبت صبا
ضمن حرص الجمعية على تثبيت الشخصية الوطنية التونسية ومن بينها

قط العتزاز بتراثنا في مجال الخ ا

                            ـ نادي الدب الشعبي ـ

يشرف عليه الشاعر عبد الحكيم زرير ويجتمع مساء كل خميس ويهتم
بالشعر الشعبي وبالحكايات الشعبية والنوادر والعادات والتقاليد وغيرها من

الجتماعية                      مظاهر الحياة ا

                      



  ـ ملتقى ابن عرفة وملتقى سعد غراب ـ   
        

تنظمهما الجمعية في مدينة غمراسن أو في مدينة تطاوين ويبحث ـ         
القتصادية والبيئية ويبحث ـ ملتقى ملتقى ابن عرفة ـ القضايا الحضارية ا

سعد غراب ـ المسائل الفكرية والدبية ويشارك فيهما نخبة من المختصين
ولم تتمكن الجمعية من مواصلة تنظيمهما بسبب جائحة الكورونا وبسبب

ققدة غياب الدعم المادي وللجراءات البيروقراطية المع

الصإدارات الجديدة

اابن عرفة 2022ماي  26مساء الخميس  اانتظم بالتعاون بين جمعية 
قدم خلله أصحاب الصدارات الجديدة قي ق وجمعية قدماء الصادقية لقاء أدب

قرمت جمعية ابن عرفة بهذه المناسبة الديب ـ كتبهم للحاضرين وقد ك
بوراوي بعرون والديب جلل المخ الذي أناب عنه الشاعر عبد الحكيم زرير

قم كان مسك الختام أمسية شعرية شارك فيها الشعراء الحاضرون ـ ث
بالقاعة الكبرى لجمعية قدماء الصادقية

التعريف بالصدارات الجديدة بادرة دأبت عليها جمعية ابن عرفة 
على مدى السنوات الخيرة بالتعاون مع دار الثقافة بالسليمانية

سسوف عبيد                                             
                         الكاتب العام المساعد
2022 ماي24في                               

                 


