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التطور الديني في الهوية الثقافية الجزائرية    
 

 

 

ٌعد الدٌن عامال رئٌسٌا فً الحركٌة التارٌخٌة لألمة الجزائرٌة عبر تارٌخها  
الطوٌل، وٌلعب دورا إٌجابٌا فً حالة اإلعتزاز باإلنتماء لألمة، فقد كان الجزائري فً 
الماضً السحٌق وثنٌا مثل أغلب الشعوب، لكن ٌختلف فً وثنٌته ما بٌن المتأثر بعبادة 

القلٌل آلهة الفنقٌٌن أو المصرٌٌن أو اإلغرٌق، وعندما ظهرت الٌهودٌة أعتنق البعض 
 فً تلك الفترة أي قبل من الجزائرٌٌن الدٌانة الٌهودٌة بصفتها دٌانة أرقى وسماوٌة

، وٌقول البعض مجًء سٌدنا عٌسى علٌه السالم ثم سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم
الدٌانة الٌهودٌة فً الجزائر هً نتاج هجرة بعض الٌهود من فلسطٌن بعد تشتت  أن

الٌهود فً األرض، كما نجد بعض الٌهود هربوا من األندلس مع المسلمٌن بعد عام 
1492 . 

الكثٌر من  وعندما ظهرت المسٌحٌة على ٌد سٌدنا عٌسى علٌه السالم اعتنق 
ٌن خاصة واألمازٌغ عامة هذه الدٌانة الجدٌدة، وٌقول بعض المؤرخٌن أن يالجزائر

إنتقالها إلى بالد المغرب قد تم بواسطة بعض المجندٌن األمازٌغ فً الجٌش الرومانً 
بمجرد أن تبنى الرومان الدٌانة المسٌحٌة  أنه الذٌن كانوا فً فلسطٌن، لكن ما ٌالحظ

قوس األمبرطورٌة الرومانٌة وإنتاج ط ومزجوها بالقنسطنطٌن،فً عهد األمبرطور 
وروبا حتى أ وهً الموجودة فً ،األغرٌقٌة-ي مزٌج بالثقافة الرومانٌةحمذهب مسً

تبنى األمازٌغ مذهبا خاصا بهم هو المذهب الدوناتً نسبة إلى مؤسسه دونات، وهو 
وقد انٌة على المستوى الثقافً والدٌنً والسٌاسً، منوع من الرفض للسٌطرة الرو

كانت وراء ثورات ضد اإلستعمار الرومانً، وهو نوع من الربط بٌن الوطنٌة 
وٌعد هذا المذهب قرٌبا من المسٌحٌة الحقة التً جاء بها سٌدنا عٌسى علٌه والدٌن، 

السالم، وهناك فرضٌة تقول أن إنتشار هذا المذهب الدوناتً عند األمازٌغ هو إحدى 
العوامل وراء سرعة إعتناق األمازٌغ لإلسالم بسبب التقارب بٌن هذا المذهب 

. واإلسالم كما جاء به سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم 
 لكن بسبب المشكلة والظاهرة المرتبطة بالجزائرٌٌن فإن رغم تحرر البعض 

منهم من التبعٌة الثقافٌة لروما وهم الدوناتٌون والوثنٌٌن الذٌن كانوا وراء الثورة التً 
 ،قادها فرموس ضد الرومان إال أن البعض منهم بقً موالٌا لروما على أساس مذهبً

 وقد عرفت بالد المغرب عموما والجزائر خصوصا ،وهو ما ٌمثله القدٌس أوغسطٌن
ة على أساس مسٌحً بٌن موالٌن للجزائر فقط وموالٌن لروما على الصعٌد يفتنة دٌن

 .الدٌنً والثقافً
ذلك من ذهاب وفد تبٌن  وعندما ظهر اإلسالم أقبل علٌه أجدادنا األمازٌغ، وي

عمر بن الخطاب لمعرفة الدٌن الجدٌد، ولم ٌتردد الجزائرٌون فً سٌدنا منهم إلى 
، لكن لٌس ذلك  فً محاضرة سابقةكما فسرنا ذلكتقرٌبا بالمئة 100إعتناق اإلسالم 

وتجلى معارضتهم للخالفة األموٌة ، ٌٌن أو العباسٌٌنمعناه الوقوع تحت سٌطرة األموي
 وهو نوع ،المذهب اإلباضً والصفري المعارض لألموٌٌن فً المشرقفً إعتناقهم 
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 ولم ٌكتف ،من رفض السٌطرة، وهً ظاهرة تشبه نفس ظاهرة الدوناتٌة مع المسٌحٌة
 وهً ،الجزائرٌون بذلك بل أسسوا أول دولة إسالمٌة مستقلة عن الخالفة فً المشرق
. الدولة الرستمٌة، وهو ما ٌل على مدى حرص األمة الجزائرٌة على إستقاللٌتها

 وأسسوا الدولة الفاطمٌة فً ، كما عرف الجزائرٌون المذهب الشٌعً الفاطمً
وقد عرفت هذه الفترة صراعا بٌن كلها، اربٌة بالد المغال والتً وحدت ،الجزائر

إلى الخالفة الفاطمٌة لكن بمجرد ما أنتقلت المذهبٌن الشٌعً الفاطمً واإلباضً، 
 ومعهم جٌش قبائل كتامة األمازٌغٌة الذٌن أسسوا جامع األزهر ومدٌنة ،القاهرة
 وحاولوا جعل الجزائر مجرد والٌة تابعة لهم حتى ثاروا وأنفصلوا عنها ،القاهرة

بالرغم من أن مقٌمو هذه الدولة فً القاهرة هم أمازٌغ مثلهم، وٌبدو أنها طبٌعة 
فبموجب على اإلستقاللٌة كما سبق أن أشرنا، ٌصر  الذي ٌرفض التبعٌة ويالجزائر

هذه اإلستقاللٌة تخلوا عن المذهب الشٌعً لٌدخلوا فً عالم السنة كنوع من تمرد على 
الفاطمٌٌن الشٌعٌة فً القاهرة، لكن بقً نوع من التأثٌر الفاطمً إلى حد الٌوم فً 

بعد الخالفة الفاطمٌة على هرت دول جزائرٌة الجزائر والبالد المغاربٌة، كما ظ
ظهور الدول والزٌانٌة، باإلضافة إلى والزٌرٌة ومنها الحمادٌة المذهب السنً، 

جمعت هذا التجمع السكانً الطبٌعً المسمى ببالد المغرب، المرابطٌة والموحدٌة التً 
، وهً ظاهرة عرفتها بالدنا المغاربٌة بٌن التفكك إلى دول ثم التوحد فً دولة واحدة

فمنذ هذه الفترة ساد المذهب المالكً بقوة إلى جانب المذهب اإلباضً، كما أتى 
.  العثمانٌون بالمذهب الحنفً الذي أندثر الٌوم

 لكن تمٌزت الممارسة الدٌنٌة المغاربٌة عامة والجزائرٌة خاصة بخصوصٌاتها 
حتى سمً باإلسالم المغاربً تارة والجزائري خاصة، وهو فٌه نوع من الخلٌط بٌن 
اإلسالم وبعض الطقوس التً كانت موجودة لدى األمازٌغ قبل اإلسالم، وتنتشر هذه 

، كما كان للطرق الصوفٌة تأثٌر كبٌر فً الممارسات بقوة فً األرٌاف عكس المدن
 .الممارسة الدٌنٌة الجزائرٌة، خاصة فً العهد العثمانً

 ولو عدنا لدور الدٌن اإلسالمً فً مقاومة اإلستعمار الفرنسً فنجد أن هذا 
اإلسالم المغاربً أو الجزائري هو الذي قاد الجهاد ضد المستعمر فً القرن التاسع 

الطرق الصوفٌة، وحتى اإلتجاه اإلستقاللً كان ٌغلب علٌه هذا هذه عشر بواسطة 
. اإلسالم المغاربً كما هو بارز عند أغلب أبناء الثورة المسلحة

 لكن علٌنا أن نسجل أنه كما للدٌن اإلسالمً دوره اإلٌجابً فً عملٌة البناء 
 وقاعدة مثلثها الذهبً الحضاري والمقاومة وتمتٌن وحدة األمة بصفته هو إسمنتها

، إال أن إستغالل الدٌن المتكمثل فً أضالعه الثالث افسالم والعربٌة واألمازٌغٌة
 ما كان ذلك ةألغراض سلطوٌة كان له الدور الكارثً فً تارخ أمتنا الجزائرٌة، وعاد

سببا فً البقاء فً الجمود بفعل ضرب إستقرار األمة بإسم الدٌن وسقوط الدول واحدة 
 كما األمة- وتعطى لها الفرصة لتمتٌن دولة،تلو األخرى بدل إستمرارها لمدة طوٌلة

ٌوضح ذلك بن خلدون بشكل جلً فً مقدمته عند تناوله نشوء وتطور الدول فً البالد 
        .المغاربٌة

 
 

 


