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أوال: الكتب المنشورة
ظهر العديد من الكتب التي ألفها 
عن  جزائريون  وباحثـــــــــون  علماء 
وٕاســـــــــهاماتها،  وجهودها  الجمعية 
بعـــــــــض هذه الكتـــــــــب مؤلفات من 
األصل، وبعضها أعدت كرسائل 
جامعية ثم طبعت ككتب، ومنها: 
-1 االتجاهـــــــــات الفكرية لجمعية 

والطـــــــــرق  المســـــــــلمين  العلمـــــــــاء 
الصوفيـــــــــة، نور الديـــــــــن بولحية، 
ط1، دار علي بن زيد، بســـــــــكرة، 

2015، 408 ص. 

-2 المقالـــــــــة الوجدانيـــــــــة في نثر 

المســـــــــلمين  العلماء  أدباء جمعية 
الجزائرييـــــــــن، محمد زغينة، ط1، 
دار الهدى، عين مليلة، 2005م، 

96 ص.

-3 أهميـــــــــة العامـــــــــل الفكري في 

تشكيل الهوية واسترجاع الحرية: 
الجزائـــــــــر نموذجا: جمعية العلماء 
المســـــــــلمين الجزائريين ودورها في 
التحريرية  الثـــــــــورة  فتيل  إشـــــــــعال 
1962-1931، آمنة بواشـــــــــري، 

الجامعة،  شـــــــــباب  مؤسسة  ط1، 
2008م،  مصر،  اإلســـــــــكندرية، 

174 ص.

-4 جمعيـــــــــة العلمـــــــــاء: الخطاب 

والقـــــــــراءة، محمد زرمـــــــــان. ط1، 
دار األعـــــــــالم في عمان باألردن، 
1431هـ، 2010م، 188 ص. 

-5 جمعيـــــــــة العلماء المســـــــــلمين 

ترجمة:  كاري،  جاك  الجزائريين، 
عبد الرزاق  قســـــــــوم، ط1، عالم 
األفكار، الجزائر، 2015، 144 

ص.
-6 جمعيـــــــــة العلماء المســـــــــلمين 

التاريخية، -1931  الجزائرييـــــــــن 
تركي  الثالثة،  ورؤساؤها   1956

رابـــــــــح عمامرة، ط1، المؤسســـــــــة 
الوطنية للفنون المطبعية بالجزائر، 

1425هـ، 2004م، 438 ص.

-7 جمعيـــــــــة العلماء المســـــــــلمين 

وبصمات،  مســـــــــارات  الجزائريين 
مولـــــــــود عويمر، ط1، مؤسســـــــــة 
األصالة، الجزائر، 2016، 208 

ص.
-8 جمعيـــــــــة العلماء المســـــــــلمين 

الجزائريين وأثرها اإلصالحي في 
الجزائر، أحمد الخطيب، المؤسسة 
بالجزائـــــــــر،  للكتـــــــــاب  الوطنيـــــــــة 
306 ص.  1985م،  1405هـ، 

وأصله رســـــــــالة قدمت لنيل درجة 
الماجســـــــــتير مـــــــــن قســـــــــم التاريخ 
بالجامعة اللبنانية في بيروت عام 

1400هـ، 1980م. 

-9 جمعيـــــــــة العلماء المســـــــــلمين 

الجزائرييـــــــــن والثـــــــــورة التحريريـــــــــة 
إسعد   ،1945-1962 الجزائرية 
الحكمة،  بيـــــــــت  لهاللـــــــــي، ط1، 
352ص. وهو   ،2015 سطيف 
في األصل أطروحة دكتوراه علوم 
بجامعـــــــــة قســـــــــنطينة، كلية العلوم 
االجتماعية،  والعلوم  اإلنســـــــــانية 
قســـــــــم التاريخ واآلثار، 1420هـ، 

2000م.

-10 جمعية العلماء المسلمين 

الجزائريين ودورها في الحركة 
الوطنية الجزائرية -1349 
 1931- 1358هــــــــــ/ 

1939م، مازن صالح 

حامد مطبقاني، ط1، 
داُر القلم، دمشـــــــــق، 
1408هـ، 1988م، 

والكتاب  296ص. 

رسالة  األصل  في 
لنيـــــــــل  قدمـــــــــت 
درجة الماجســـــــــتير 
بجامعة الملك عبد 
جدة،  فـــــــــي  العزيز 

كلية اآلداب والعلوم اإلنســـــــــانية، 
قســـــــــم التاريخ، ســـــــــنة 1404هـ، 

1984م.

-11 جمعية العلماء المســـــــــلمين 

تطور  فـــــــــي  الجزائرييـــــــــن ودورها 
الحركة الوطنية الجزائرية -1931 
1945، عبد الكريم بوالصفصاف، 

قســـــــــنطينة،  البعـــــــــث،  دار  ط1، 
1402هــــــــــ، 1981م، 421ص. 

ط2، دار عالم المعرفة، الجزائر، 
2009، 416ص. وأصل الكتاب 

رسالة قدمت لنيل دبلوم الدراسات 
المعمقة من جامعة قسنطينة عام 

1398هـ، 1978م.

-12 جمعية العلماء المســـــــــلمين 

بالعالم  وعالقاتهـــــــــا  الجزائرييـــــــــن 
 ،(1947-1956) العربـــــــــي 
حميدي أبو بكـــــــــر الصديق، دار 
الجزائر، 2015، 232  المتعلم، 

ص.
-13 جمعية العلماء المســـــــــلمين 

بالحركات  وعالقتهـــــــــا  الجزائريين 
 1931- األخـــــــــرى  الجزائريـــــــــة 
تاريخيـــــــــة  دراســـــــــة   :1945

وٕايديولوجيـــــــــة مقارنة، عبد الكريم 
بوالصفصـــــــــاف، ط1، المتحـــــــــف 
بالجزائـــــــــر،  للمجاهـــــــــد  الوطنـــــــــي 
الدين،  بهاء  1996م. ط2، دار 

2009م،  1430هـ،  قســـــــــنطينة، 
557 صفحـــــــــة. وأصله رســـــــــالة 

دكتـــــــــوراه الطور الثالـــــــــث بجامعة 
قسنطينة، 1403هـ، 1983م.

-14 جمعية العلماء المســـــــــلمين 

العالقة  وتاريخ  الصوفية  والطرق 
الدين بولحية، ط1،  بينهما، نور 
دار علي بن زيد، بسكرة، 2015، 

449 ص.

-15 جهـــــــــود جمعيـــــــــة العلمـــــــــاء 

المســـــــــلمين الجزائريين في خدمة 
حسين،  عقيلة  الشريف،  الحديث 
الجزائـــــــــر،  الوعـــــــــي،  دار  ط2، 

2015، 458 ص.

-16 جهـــــــــود جمعيـــــــــة العلمـــــــــاء 

المســـــــــلمين الجزائريين في خدمة 
اللغة العربية فـــــــــي الجزائر، مراد 
مزعاش، ط1، مؤسسة اإلمام ابن 
باديس، قسنطينة، 2018، 320 

ص.
-17 جوانب الخالف بين جمعية 

العلماء والطرق الصوفية وأسبابها، 
نور الدين بولحية، ط1، دار علي 
بن زيد، بســـــــــكرة، 2015، 419 

ص.

-18 حقائـــــــــق وأباطيـــــــــل، عبـــــــــد 

الرحمن شـــــــــيبان، ط1، منشورات 
دار ثالـــــــــة، الجزائـــــــــر، 2009م، 

352 ص.

-19 رد شـــــــــبهات حـــــــــول موقف 

المســـــــــلمين  العلمـــــــــاء  جمعيـــــــــة 
الجزائريين مـــــــــن ثورة أول نوفمبر 
1954، ســـــــــليمان الصيد، ط1، 

دار هومـــــــــة، الجزائر، 1416هـ، 
1995، 96 ص. 

-20 ســـــــــجل مؤتمـــــــــر جمعيـــــــــة 

العلماء المسلمين الجزائريين، دار 
المعرفة، الجزائر، 2009، 272 

ص.
-21 صفحـــــــــات من إســـــــــهامات 

المســـــــــلمين  العلمـــــــــاء  جمعيـــــــــة 
الجزائرييـــــــــن، محمد بن ســـــــــمينة، 
الجزائـــــــــر،  مدنـــــــــي،  دار  ط1، 

2004م، 48 ص.

-22 فتاوى علماء جمعية العلماء 

واختياراتهم  الجزائريين  المسلمين 
الفقهيـــــــــة، مصطفى صابر، ط1، 
دار ابن حزم، بيروت، 2020م، 

557 ص.

-23 معالـــــــــم الفكـــــــــر السياســـــــــي 

المســـــــــلمين  العلمـــــــــاء  لجمعيـــــــــة 
الجزائريين دراسة تحليلية، يوسف 
بوغابـــــــــة، دار زمـــــــــورة، الجزائر، 

.2013

العلماء  جمعيـــــــــة  موقـــــــــف   24-

المسلمين الجزائريين من الحضارة 
الغربيـــــــــة، يوســـــــــف بوغابة، عالم 
المعرفة، الجزائر، 2018، 488 

ص. 
-25 مـــــــــن وثائق جمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين، عبد الرحمن 
الجزائر،  المعرفة،  دار  شـــــــــيبان، 

122ص.

-26 ميادين الصراع بين جمعية 

الجزائريين  المســـــــــلمين  العلمـــــــــاء 
واالســـــــــتعمار الفرنســـــــــي، يوسف 
بوغابة، عالـــــــــم المعرفة، الجزائر، 

2019، 592 ص. 

-27 نشـــــــــاط جمعيـــــــــة العلمـــــــــاء 

الجزائريين في فرنسا  المســـــــــلمين 
-1936 1956، سعيد بورنان، 

الجزائـــــــــر،  هومـــــــــة،  دار  ط1، 
وأصلـــــــــه  318ص.  2011م، 

بجامعة  نوقشت  ماجستير  رسالة 
الجزائر، 2009.
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ثانيا: الرسائل واألطروحات الجامعية
أَعدَّ الباحثون في إطار الحصول على شـــــــــهادة 
الماجســـــــــتير أو الدكتـــــــــوراه عـــــــــددا معتبـــــــــرا من 
األطروحـــــــــات حول جمعية العلماء المســـــــــلمين 
الجزائريين، منها مـــــــــا تعلق بالعمل اإلصالحي 
وهو الميدان األبرز الذي نشـــــــــطت فيه جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين، وسخرت له جهود 
علمائها وأتباعها، واتخذت له الوسائل المناسبة 
والمتوفـــــــــرة في المرحلة التي ظهرت فيها. ومنها 
ما تنـــــــــاول إســـــــــهام جمعية العلماء المســـــــــلمين 
الجزائريين في ثـــــــــورة أول نوفمبـــــــــر التحريرية. 

ومنها مـــــــــا عالج مجاالت 
فكريـــــــــة وثقافية ودعوية 
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-55 جمعيـــــــــة العلمـــــــــاء المســـــــــلمين الجزائريين 
وجهودها في الدفاع عن اإلسالم، إعداد: صابر 
أحمد طه، إشـــــــــراف: أحمد عبد المبدي أحمد. 
أطروحـــــــــة دكتوراه بجامعـــــــــة األزهر في القاهرة، 

2009م، 388 ورقة.
-56 جمعيـــــــــة العلمـــــــــاء المســـــــــلمين الجزائريين 
ودورهـــــــــا في الحركـــــــــة الوطنية وثـــــــــورة التحرير 
الجزائريـــــــــة -1945 1956، إعـــــــــداد: أحمـــــــــد 
بوقجاني، إشراف: عبد الحميد زوزو، أطروحة 
ماجستير بجامعة الجزائر، 1420هـ، 2000م. 

331 ورقة.
-57 جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين ودورها في تحرير 
الجزائـــــــــر -1939 1962، 
إعداد: عبد القادر بن محمد 
بن عمر النعيمي، إشـــــــــراف 
الشـــــــــيخ،  غنيمـــــــــي  رأفـــــــــت 
 397 دكتـــــــــوراه،  أطروحة 
ورقة، وقد نشـــــــــرها المؤلف 
2002م،  1423هـ،  سنة 

في 500 صفحة. 
جمعيـــــــــة  جهـــــــــود   58-
المســـــــــلمين  العلمـــــــــاء 
تقرير  فـــــــــي  الجزائريين 
توحيد العبادة والرد على 
إعداد:  فيه،  المخالفين 
ســـــــــليم فـــــــــؤاد مجوبي، 
ماجســـــــــتير  رســـــــــالة 
بالجامعة اإلســـــــــالمية في المدينة المنورة، كلية 
الدعوة وأصول الدين، قســـــــــم العقيدة. نوقشـــــــــت 

بتاريخ: 20 ذو القعدة 1429هـ.
-59 جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
في مقاومة االنحرافات الطرقية، إعداد: أنيســـــــــة 
زغدود، إشراف: محمد زرمان، رسالة ماجستير 
بجامعـــــــــة األمير عبد القادر للعلوم اإلســـــــــالمية 

بقسنطينة، 1421هـ، 2000م.
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-60 دراســـــــــة في بيان حدود التأثيـــــــــر الثقافي 
لحركة جمعيـــــــــة العلماء المســـــــــلمين الجزائريين 
علـــــــــى المجتمع الجزائـــــــــري (1931-1956)، 
إعـــــــــداد: براهيم معيوش، إشـــــــــراف: عبد الغني 
مغربي. مذكرة ماجســـــــــتير في علـــــــــم االجتماع 
الثقافي بجامعة الجزائر2، كلية العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية، 2012م، 251 ورقة.
-61 دور رجال جمعية العلماء المســـــــــلمين في 
حشـــــــــد دعم المشـــــــــرق العربي للثورة التحريرية، 
إعـــــــــداد: كريمة عرعار، إشـــــــــراف: علي أجقو، 
رســـــــــالة ماجستير بقســـــــــم التاريخ، جامعة باتنة، 

2006م، 266 ورقة. 
-62 دور مـــــــــدارس جمعية العلماء المســـــــــلمين 
العماري،  التربـــــــــوي، إعداد: مريـــــــــم  الجزائريين 
إشـــــــــراف: محمـــــــــد بوخلوف، مذكرة ماجســـــــــتير 
الجزائر، قســـــــــم علم االجتماع، 2009م، 283 

ورقة.
-63 سوسيولوجيا اإلصالح الديني في الجزائر: 
جمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائريين أنموذجا، 
إعداد: زيلوخة بوقرة، إشـــــــــراف: بلقاســـــــــم بوقرة، 
مذكرة ماجســـــــــتير بجامعة باتنـــــــــة، كلية العلوم 
اإلســـــــــالمية واالجتماعية، قســـــــــم علم االجتماع 

والديموغرافية، 2009م، 198 ورقة.
-64 فتاوى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 
إعداد: هجيرة صالح، رسالة ماجستير بالمعهد 
الوطني العالـــــــــي ألصول الدين فـــــــــي الجزائر، 

1995م. 
-65 مقومات الشـــــــــخصية الوطنية والمشـــــــــروع 
التربوي عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 
إعداد: ســـــــــمير أبيش، إشراف: نور الدين زمام، 
دكتـــــــــوراه الدور الثالث في علـــــــــم اجتماع التربية 

بجامعة بسكرة، 2016م، 461 ورقة.
-66 مالمح االتجاه اإلسالمي في أدب المقال 
عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إعداد: 
محمد درق، إشراف: زين الدين مختاري، مذكرة 
ماجستير بجامعة تلمسان، كلية اآلدب واللغات، 
قسم اللغة العربية وآدابها، 1431هـ، 2010م، 

168 ورقة. . 
-67 موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
من الثـــــــــورة التحريرية من خالل جريدة البصائر 
(1956-1954)، إعداد: عبد الغفور شريف، 
إشـــــــــراف: أحســـــــــن بومالي، مذكرة ماجستير في 
علوم اإلعـــــــــالم واالتصال بجامعـــــــــة الجزائر3، 
كلية العلوم السياسية واإلعالم، 2011، 307 

ورقة.
عنـــــــــد  االتصـــــــــال  وســـــــــائل   68-  
جمعية العلماء المســـــــــلمين 
الجزائرييـــــــــن، إعداد: 
مفيـــــــــدة بلهامل، 
 : ف شـــــــــرا إ
هللا  ا عبـــــــــد

بوجالل، رسالة ماجســـــــــتير بجامعة األمير عبد 
القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة، 1997م.

ثالثا: بحوث المجالت العلمية
كتَب الكثيُر من الباحثين بحوثا ومقاالت علمية 
عن جمعية العلماء، وقد ُنشرت هذه البحوث في 
العديد من المجالت العلمية الجزائرية والعربية، 
ففي المجالت العلمية الجزائرية نشر ما ال يقل 
عن مائة بحث ومقال عن الجمعية من مختلف 

الجوانب المتعلقة بها، 
المجالت  فـــــــــي  أمـــــــــا 
فليس  العربية  العلمية 
ســـــــــهال إحصـــــــــاء كل 
فيها  المنشورة  البحوث 
العلماء  جمعيـــــــــة  حول 
بالنظر إلـــــــــى أن معظم 
هـــــــــذه المجالت ليس لها 
مواقـــــــــع إلكترونيـــــــــة، وٕان 
وجدت هـــــــــذه المواقع فال 
فيها على أرشـــــــــيف  نقف 
األعداد القديمة والســـــــــابقة 
لهـــــــــذه المجالت،وفيما يلي 
ما أمكن الوقوف عليه من 

بحوث المجالت حول الجمعية: 
-69 أســـــــــس الدعـــــــــوة اإلصالحيـــــــــة في حركة 
علمـــــــــاء الجزائر خالل النصف األول من القرن 
العشرين، مجلة سيرتا، جامعة قسنطينة، السنة 

6، العدد 10.
-70 إســـــــــهامات جمعيـــــــــة العلماء المســـــــــلمين 
الجزائريين في النهضة األدبية الحديثة، ســـــــــمير 
جريدي، مجلة كلية اآلداب واللغات، جامعة برج 
بوعريريج، المجلد 1، العدد 1، جوان 2015، 

الصفحات 46-63. 
-71 إســـــــــهامات جمعية العلماء لإلعداد لثورة 
نوفمبـــــــــر، محمد العيد تاورتـــــــــة، مجلة اإلحياء، 
جامعـــــــــة باتنة1، المجلد 1، العدد 1، ديســـــــــمبر 

1998، الصفحات 216-225
-72 اعتبار المآالت في تقرير مسائل االعتقاد 
عند أعالم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 
تيقمونيـــــــــن محمد، مجلة المعيار، جامعة األمير 
عبد القادر، قســـــــــنطينة، المجلد 24، العدد 2، 

مارس 2020، الصفحات 134-160. 
-73 أعالم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بالغرب الجزائري الشيخ محمد القباطي (-1907 
2010) أنموذجـــــــــا، توفيق برنـــــــــو، مجلة العبر 
للدراســـــــــات التاريخية واألثرية في شمال افريقيا، 
جامعة ابن خلدون، تيارت، المجلد 1، العدد 2، 

سبتمبر 2018، الصفحات 402-423. 
-74 اغتيـــــــــال المفتى كحـــــــــول وموقف جمعية 
العلمـــــــــاء منـــــــــه، بشـــــــــير بلمهدي علـــــــــي، مجلة 
المصادر، المركـــــــــز الوطني للبحث في الحركة 
الوطنية وثورة عـــــــــام 1954، المجلد 9، العدد 

16، نوفمبر 2007، الصفحات 45-62.
-75 األحوال الشـــــــــخصية الجزائرية في ميزان 
المشاريع الفرنسية اإلستعمارية - قراءة لمواقف 
جمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائريين، ســـــــــومية 
بوســـــــــعيد، المجلة المغاربية للدراسات التاريخية 
واالجتماعية، جامعة جياللي اليابس، ســـــــــيدي 
بلعباس، المجلد 10، العدد 3، ديسمبر 2018، 

الصفحات 148-175.
-76 األسرة الجزائرية في نضال الحركة الوطنية 
الجزائرية " قضايا الـــــــــزواج عند جمعية العلماء 
المســـــــــلمين الجزائريين"، أســـــــــعد لهاللي، مجلة 
البحوث التاريخية، جامعة المسيلة، المجلد 3، 
العدد 1، ماي 2019، الصفحات 90-111.

-77 البعـــــــــد التاريخي لشـــــــــعار جمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين االسالم ديننا والعربية لغتنا 
والجزائر وطننا، البشـــــــــير بوقاعدة، مجلة قضايا 
تاريخية، المدرســـــــــة العليا لألســـــــــاتذة بوزريعة، 
الجزائر، المجلد 1، العدد 4، ديسمبر 2016، 

الصفحات 101-118.
-78 البعد السياســـــــــي في نشاط جمعية العلماء 
المســـــــــلمين الجزائريين: المفهوم والمنهج، أحمد 
معروفي، حوليات جامعة الجزائر، المجلد 33، 
العـــــــــدد 2، جـــــــــوان 2019، الصفحات -516

.537
-79 التعريف بجمعية العلماء المسلمين 
الجزائرييـــــــــن، تركي رابـــــــــح عمامرة، مجلة 
بونة للبحوث والدراســـــــــات، عنابة، العدد 
2، رمضان 1425هـ، نوفمبر 2004م، 

الصفحات 11-34.
-80 الدور اإلعالمي لجمعية العلماء 
المسلمين في التوعية الوطنية، صباح 
نوري هادي العبيـــــــــدي، مجلة جامعة 
تكريت للعلـــــــــوم اإلنســـــــــانية، العراق، 
2021، المجلد 28، العدد 3، الجزء 

4، الصفحات 298-319. 
-81 الدور الريادي لصحافة جمعية 
العلماء المســـــــــلمين في نشر الوعي 
الوطني في المجتمـــــــــع الجزائري، ليلى يحياوي، 
مجلة اإلعالم والمجتمع، جامعة الوادي، المجلد 
2، العدد 2، جـــــــــوان 2018، الصفحات -30
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-82 الجهـــــــــود اإلصالحيـــــــــة لجمعيـــــــــة العلماء 
المســـــــــلمين الجزائرييـــــــــن في منطقـــــــــة األوراس، 
محدادي محمد، المجلة المغاربية للمخطوطات، 
العـــــــــدد 5، جـــــــــوان 2017، الصفحات -227

.244
-83 الصحافة اإلسالمية 
الفتـــــــــرة  فـــــــــي  بالجزائـــــــــر 
االستعمارية ـ جرائد جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين 
أنموذجـــــــــا، معيوش براهيم، 
جامعة  الشـــــــــهاب،  مجلـــــــــة 
الوادي، المجلد 6، العدد 4، 
الصفحات   ،2020 ديسمبر 

 .319-330
-84 الصـــــــــراع بيـــــــــن جمعية 
الفرنســـــــــية  واإلدارة  العلمـــــــــاء 
رابح،  (1939-1933تركـــــــــي 
مجلة الثقافة، الجزائر، الســـــــــنة 

15، العـــــــــدد 85، يناير، فبراير 
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رابعا: مقاالت الجرائد والمجالت الثقافية

وقبل أن ننهي هذه المســـــــــاهمة نشير إلى رصيد 
آخر من الكتابات عن جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين وهو الذي يجمع المقاالت التي نشرت 
فـــــــــي الجرائد والمجالت الثقافيـــــــــة، وهذا الرصيد 
ال يمكـــــــــن اإلحاطة به بحـــــــــال، فإن ضبط عدد 
المنشورات حول الجمعية يكاد يكون مستحيال، 
ألن الجمعية لم تغب أبدا عن اهتمامات الكتاب 
والصحفيين وظلت دراســـــــــة تجربتهـــــــــا والتذكير 
بإنجازاتهـــــــــا وأعمالها محل اهتمام وعناية، ظهر 
ذلك في مئـــــــــات إن لم أقل آالف المقاالت التي 
نشـــــــــرت في مختلف الجرائد والمجالت الثقافية 
الجزائرية والعربية منذ نشأة الجمعية وٕالى يومنا 
هذا. ويمكن أن نشـــــــــير هنا إلى ما نشرته جريدة 
البصائـــــــــر في سالســـــــــلها األربعة، وما نشـــــــــرته 
مختلف الجرائد والمجالت الثقافية الجزائرية حول 
هذا الموضوع خالل ستين سنة من االستقالل، 
هذا فضال عما نشرته الجرائد والمجالت العربية 
فـــــــــي الموضوع ذاته ممـــــــــا ال يمكن إحصاؤه أو 
اإلحاطة به. دون أن ننســـــــــى كذلك أن مؤلفين 
كثيريـــــــــن تحدثوا عن الجمعية ضمن فصول في 
مؤلفاتهم التـــــــــي تناولت تاريخ الجزائر المعاصر 
أو درســـــــــت الحـــــــــركات اإلصالحيـــــــــة والتيارات 

الثقافية فيها.


