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ﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
املقــــــدمة
بسم اهلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فإن االختالف يف امللل سنة ربانية سارية إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها ،وملا كان
اليهود أكثر األجناس خطرا عىل اإلنسانية ،ملا جاء يف القرآن الكريم ،وقبل ذلك يف التوراة
واإلنجيل.
وقد تفرق اليهود إىل عدة فرق ومذاهب قديام وحديثا ،ومن بني الفرق احلديثة؛ الدونمة
الذين ظهروا يف الدولة العثامنية يف القرن السابع عرش.
فأردت أن أجعل هذه الفرقة حمل دراستنا ،والتي سنبني من خالهلا نشأة هذه الفرقة،
وأصول اعتقادها ،وأهم تعاليمها ،وأثرها عىل الدولة العثامنية ،ألنه كام هو معلوم أن
العالقات البرشية قائمة عىل التأثر والتأثري.

أمهية البحث:
 .1إن التعرف عىل هذه الفرقة ودراسة عوامل نشأهتا وتعاليمها ومعتقاداهتا ،يبني لنا مدى
فاعليتها يف الوسط الذي عاشت فيه.
 .2كام متكننا هذه الدراسة من معرفة أثر هذه الفرقة عىل الدولة العثامنية واملجتمع
الرتكي ،الذي من شأنه أن يعطينا تفسريات ملا تعيشه تركيا حاليا ،ويف نفس الوقت
إجياد مكمن الداء ،وإجياد احلل والدواء.

أ

أهداف البحث:
 .1التعريف باليهود وأهم مميزات الشخصية اليهودية ،وذكر كتبهم املقدسة وأصول
اعتقادهم.
 .2التعريف بالدونمة وبمؤسسها ،وبيان نشأهتا ،وذكر فرقها واألصول التي بنيت عليها
اعتقادها.
 .3التعريف بأهم تعاليم الدونمة وأشهر أعيادهم.
 .4بيان عالقة الدونمة باملرشوع الصهيوين والدولة العثامنية.

منهج البحث:
لقد استخدمنا يف هذه الدراسة ثالثة مناهج رئيسية ،وهي:
 .1املنهج الوصفي :من خالل وصف عقائد وطقوس هذه الفرقة ،واألوضاع التي نشأت
فيها.
 .2املنهج التارخيي :من خالل التأريخ هلذه الفرق ،وأهم األحداث التي ارتبطت هبا.
 .3املنهج االستنباطي :وذلك من خالل ربط األحداث ببعضها للوصول لبعض النتائج
املهمة.

خطة البحث:
اشتمل البحث عىل مقدمة ،ومتهيد ،وثالث مباحث ،عىل النحو اتآي:

متهيد
املطلب األول :تعريف اليهود وأهم مميزات الشخصية اليهودية
الفرع األول :تعريف اليهود
الفرع الثاين :أهم مميزات الشخصية اليهودية

ب

املطلب الثاين :مصادر التلقي عند اليهود وأهم عقائدهم
الفرع األول :مصادر التلقي عند اليهود
الفرع الثاين :أهم عقائد اليهود

املبحث األول :تعريف هيود الدونمة ونشأهتم
املطلب األول :تعريف هيود الدونمة
الفرع األول :املعنى اللغوي للدونمة Donmeh
الفرع الثاين :تعريف هيود الدونمة
املطلب الثاين :نشأة هيود الدونمة
الفرع األول :الدولة العثامنية ما قبل ظهور هيود الدونمة
الفرع الثاين :سبتاي زيفي وظهور الدونمة

املبحث الثاين :فرق الدونمة وأهم عقائدهم
املطلب األول :فرق هيود الدونمة
الفرع األول :اليعقوبليه أو اليعقوبني
الفرع الثاين :القره قاشيون
الفرع الثالث :حزب إبراهيم آغا (القبانجلر أو األزمرييني)
املطلب الثاين :هيود الدونمة ،تعاليمهم وأهم أعيادهم
الفرع األول :عقائد الدونمة
الفرع الثاين :تعاليم الدونمة وأهم اعيدهم

املبحث الثالث :عالقة الدونمة باملخطط الصهيوين وأثرها عىل الدولة العثامنية
املطلب األول :عالقة الدونمة باملخطط الصهيوين
الفرع األول :إنشاء املحافل املاسونية وإثارة النعرات القومية

ج

الفرع الثاين :الدونمة ومجعية االحتاد والرتقي ،وسيطرهتا عىل وسائل اختاذ القرار
يف البالد
املطلب الثاين :أثر الدونمة عىل تركيا قديام وحدثا
الفرع األول :الدونمة وسقوط الدولة العثامنية
الفرع الثاين :الدونمة ما بعد سقوط اخلالفة

خامتة

د

متهيد
( تعريف اليهود وأهم مميزاهتم ،مصادر التلقي ،وأهم عقائدهم)

يعترب اليهود أكثر األقوام ذكرا يف كل من الكتاب املقدس والقرآن الكريم ،حيث نجد أن
لفظة "يهودي" أو "اليهود" ذكرت أكثر من ستني مرة يف الكتاب املقدس جلها يف التناخ،1
وحوايل ثالثة عرشة مرة يف القرآن الكريم ،وهذا ما يبني أمهية هذا اجلنس او هذه امللة.
وسنتطرق يف هذا املطلب إىل التعريف باليهود وبيان أهم مميزاهتم ،وذكر مصادرهم الدينية
وأسسهم العقدية.

املطلب األول  :تعريف اليهود وأهم مميزات الشخصية اليهودية
الفرع األول :تعريف اليهود
لغة :مجع هيودي؛ وهي من هاد هيود هودا وهوادة ،واهلود التوبة والرجوع إىل احلق ،ومنه
قول اهلل  حكاية عىل لسان موسى  ملا عبد قومه العجل :ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌﱠ

[األعراف ،]١٥٦ :أي :تبنا إليك وترضعنا ،وقد أطلق عليهم اسم اليهود من هذا الباب.2
وقيل :أهنم سموا بذلك نسبة إىل هيوذا ،3حسب ما ورد يف الكتاب املقدس ،1حيث
ظهرت هذه التسمية ألول مرة يف حوايل 932ق.م.2
1

سيأي بيانيه.

2

انظر :معجم مقاييس اللغة :أمحد ابن فارس ،)18/6( ،املفردات يف غريب القرآن :احلسني بن حممد "الراغب

األصبهاين" ،)710/2( ،لسان العرب :حممد ابن منظور األفريقي )4718/51( ،مادة" :هود".
3هيوذا :اسم عربي معناه" :حمد" ،وهو اسم رابع أبناء يعقوب من ليئة فيام بني النهرين ،وقد سمي بذلك حلمدها للرب

حيث قالت: :

ت ا ْس َمهُ «يَهُو َذا»" [التكوين ،]35:29:ومما جيدر ذكره أن أحد
"«ه ِذ ِه ْال َم َّرةَ أَحْ َم ُد الرَّبَّ » .لِذلِ َ
ك َد َع ِ

أسالف داود واملسيح الذي يعود إىل فارص ابن هيوذا من زوج ابنه ثامرا .انظر[ :التكوين ،]38:قاموس الكتاب املقدس:
جورج بوست)529/2( ،

1

اصطالحا:
تعترب لفظة "هيودي" التسمية الثالثة التي عرف هبا اليهود عرب العصور ،3وكام هو حال
أغلب األلفاظ ،فإن للفظة هيودي داللة عامة وأخرى خاصة.
أما الداللة العامة :فـ " :تسمية هيودي تطلق عىل كل من يعتقد يف الديانة اليهودية ويؤمن
هبا ويامرس طقوسها وشعائرها" ،4فهي بذلك نسبة إىل اليهودية مثل قول نصارى نسبة
للنرصانية .
وأما الداللة اخلاصة :فهي تشري إىل االنتامء السيا ي اجلغرايف ململكة هيوذا يف اجلنوب،5
والتي سقطت عىل يد نبوخذ نرص البابيل فحوايل582ق.م. 6
كام أنه تطلق لفظة هيودي ويقصد هبا اللسان العرباين.7

 1انظر :قاموس الكتاب املقدس.)528/2( ،
  2لقد ظهرت هذه التسمية بعد وفات سليامن ابن داود  ،وانقسام مملكته إىل مملكة ارسائيل يف الرشق ،ومملكة هيوذا يف
الغرب ،انظر :تاريخ الديانة اليهودية :حممد خليفة حسن أمحد  ،ص.)27( :
 3تتمثل هذه التسميات يف كل من" :عربي"" ،إرسائييل"" ،هيودي"  ،ولكل واحدة من هذه التسميات دالالهتا التارخيية
والدينية اخلاصة ،وتعد تسمية عربي أقد التسميات ،وقد وردت يف الكتاب املقدس ألول مرة يف سفر التكوين يف حق إبراهيم
 " :فَأَتَى َم ْن نَ َجا َوأَ ْخبَ َر أَ ْب َرا َم ْال ِع ْب َرانِ َّي" [التكوين ،]13:14 :فقيل أهنا نسبة إىل العبور ألهنم كانوا ينتقل من مكان إىل
آخر ،وقيل أهنا نسبة لعابر أحد أجداد إبراهيم ،ويذكر أهنا تشري إىل أحد القبائل العربية اتآرامية والتي ينتمي إليها إبراهيم ،
أي أن هذه اللفظة تعرب عن اجلنس البرشي الذي ينتمي إليه اليهود ،أما "إرسائييل" فنسبة ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ،
وقد استعملت للداللة عىل اململكة الشاملية يف مقابل مملكة هيوذا يف اجلنوب بعد موت سليامن وانقسم مملكته وهذا يف
حوايل932ق.م .انظر :تاريخ الديانة اليهودية.)29_22( ،
4تاريخ الديانة اليهودية ،ص.)28( :
5انظر :قاموس الكتاب املقدس ( ،)528_527/2تاريخ الديانة اليهودية ،ص)30_29( :
6بالرغم من أن كلمة "هيوذي" هبذا االعتبار ذات داللة سياسية جغرافية ،إال أهنا أخذت بعد تارخييا دينيا بداية من انتساهبا
لليهوذا وهو أحد أبناء يعقوب  ،ولتمثيلها لليهود خصوصا بعد سقوط مملكة إرسائيل يف الشامل يف حوايل721ق.م،
انظر :تاريخ الديانة اليهودية ،ص)32_31( :؛ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية :عبد الوهاب املسريي.)201/2( ،
7قاموس الكتاب املقدس.)528/2( ،

2

ومنه نستنتج أن تسمية "هيودي" أو "اليهود" كانت تطلق يف بداية األمر عىل أبناء هيوذا
متييزا هلم عىل ا ألسباط العرشة الذين سموا بإرسائيل ،إىل حني سقوط مملكة إرسائيل يف
حوايل 721ق.م  ،حيث صار هذا االسم علام جلميع نسل يعقوب عامة والذين يدينون
باليهودية خاصة.
الفرع الثاين :أهم مميزات الشخصية اليهودية
لقد متيزت الشخصية اليهودية بجملة من الصفات استحقوا هبا غضب رب العاملني ،وقد
بينها رب العاملني ونبيه الكريم عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم ،وأشارت إليها قبل ذلك
التوراة واإلنجيل ،وقد توالها الدارسون باألبحاث ،ملا هلذه الشخصية من خطورة عىل األمم
قديام وحديثا ،ومن أبرز هذه الصفات ما يأي:1
 .1التطاول عىل اهلل وقتل األنبياء
فقد عبد اليهود العجل وهم يعلمون ،وطلبوا من موسى أن يرهيم اهلل جهرة وهم
يمرتون ،ووصفوا اهلل بالبخل وهم جيحدون ،فقتلوا أنبياء اهلل بغري حق وهم يستكربون.2
 .2نقض العهود وخيانة األمانة
فقد نقض اليهود العهود التي قطعوها ،واشرتوا بآيات اهلل ثمن قليال فحرفوها ،بعد أن
استحفظوا عليها من اهلل وكانوا عليها شهداء.3
 .3الكذب والعذول عن اتباع احلق
ويتضح هذا من خالل كذهبم عىل النبي  وانتظارهم احلمد والثناء ،ومعرفتهم احلق
وعذوهلم عنه ومن ذلك قتل عيسى  وعدم اتباعه و اإليامن برسالته ،وكذلك بمحمد 

1

 لالستزادة انظر :موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية)15_13/2( ،؛ من هو اليهودي؟  :لعبد الوهاب املسريي.

2

انظر :األعراف148:؛ البقرة55:؛ آل عمران181:

3

انظر :النساء156_155:؛ البقرة79:و174؛ آل عمران187:

3

إال قليال منهم.1
 .4ادعائهم أهنم أبناء اهلل وأحباءه وأنه اصطفاهم عىل العاملني
 .5البخل وأكل أموال الناس بالباطل

2

3

 .6املكر واخلداع
ويشهد هلذا قول اهلل  :ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱ ﱠ [البقرة ،]٩ :وغري هذا من الشواهد.
 .7إظهار اإليامن وإبطان الكفر
ومصداق هذا قول اهلل  :ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ [البقرة.]١٤ :


1

انظر :آل عمران188:؛ البقرة88_87:

2

انظر :املائدة18:

3

انظر :النساء53:

4

املطلب الثاين :مصادر التلقي عن اليهود وأهم عقائدهم
الفرع األول :مصادر التلقي عند اليهود
تتم اليهودية بعدد كتبها املقدسة ،ولعل أهم أسباب هذا ،فكرة العقيدة الشفوية ،التي
تضفي القداسة عىل كتابات احلاخامات ،مما جيعلها تساوي التوراة ،بل وتفوقه أمهية أحيانا
أخرى ،حيث تنقسم الكتب املقدسة اليهودية إىل:1
 .1الكتاب املقدس (التناخ /املقرا)
يتكون من جمموع األسفار املعارف هبا وهي ما يعرف بـ" :التناخ" 2أو "املقرا" 3؛
وجمموع األسفار اخلارجية وهي كاتآي:
أ .األسفار املعرتف هبا:
التوراة :وهي أسفار موسى اخلمسة وهي أهم أجزائه وأكثرها قداسة ،يطلق عليها
بالعربية" :حوميش موشيه" وهي حتتوي عىل الرشائع والقوانني ووصايا موسى ،كام تعترب
بمثابة التأريخ لبني إرسائيل.4
أسفار األنبياء :تتضمن ما وقع للعربانيني بعد موت موسى ،وهو ينقسم إىل األنباء
األولون واملتأخرون؛ وهذا بدوره ينقسم :لألنبياء الكبار والصغار.5

1انظر:موسوعةاليهودواليهوديةوالصهيونية:عبدالوهاباملسريي.)83/5(،
2
  اسم عربي للعهد القديم ،وهم خمترص من احلروف األوىل لثالث كلامت عربية هي" :التوراة" ،و"نفيئيم" (أسفار
األنبياء) ،و"كوتوفيم" (كتب احلكمة واألمثال كاملزامري ونشيد األنشاد) ،حيث يفضل اليهود هذه التسمية ،ويرفضون
تسمية كتاهبم بالعهد القديم ألهنم ال يرون بنسخ الرشيعة املوساوية .انظر :موسوعة اليهود واليهودية :املسريي،
(.)89_88/5
3

هو من أسامء الكتاب املقدس عند اليهود ،وهو بمعني" :القراءة" أو املطالعة" .انظر :املرجع السابق.)89/5( ،

4انظر:املرجعالسابق.)84/5(،
5املرجعنفسه.

5

الكتابات :وهي حتتوي عىل كتب احلكم واألمثال واألناشيد ،وهي حتتوي عىل مادة
قصصية وتارخيية ال بأس هبا.
ب .األسفار اخلارجية (األبوكريفا /اخلفية)
هي كتب أغلبها ذات أصل شعبي ،مشكوك يف نسبتها إىل أصحاهبا ،تناساها اليهود طول
العصور الوسطى يف الغرب ،ومل يكتشفوها إىل مع عرص النهضة.
 .2التلمود
وهو رشح ملا جاء يف التوراة ،تم تدوينه بداية من القرن السادس من طرف حاخامات
اليهود ،حيث أصبح املصدر الديني األول لليهود.1
 .3القبااله
ظهرت يف القرن الثالث عرش ،وهي تضم الباهري ،و الزوهار ،وكتابات إسحاق لوريا،
التي سادت الفكر الديني اليهودي ،فأصبحت املرجع يف كل العبادات واألحكام والتصوف،
والذي جعلها حتل حمل الكتاب املقدس والتلمود.2
 .4كتاب دولة اليهود لـ :هرتزل ،ووثائق التاريخ األمريكي
الذي حل حمل كل ما تقدم ،حيث ذهب الالهوي إرفنج جرينربج إىل أنكل واحد من
هذه الكتب اعترب املرجعية اليهودية يف زمن معني ،فالعهد القديم كان يف مرحلة اهليكل،
والتلمود يف مرحلة الشتات ،وأما املرحلة الثالثة وهي مرحلة ما بعد أوشفيتس وتشييد الدولة
الصهيونية ،فاعتربت الكتب التي تتكلم عن اليهود وإبادهتم ورضورة بقائهم ،كتب اليهود
املقدسة؛ ومن ذلك كتابات إييل فيزيل ،وإعالن استقالل إرسائيل ،وغري ذلك.3



1انظر:موسوعةاليهودواهلودية)83/5(،
2املرجعنفسه.)83/5(،
3املرجعنفسه.
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الفرع الثاين :أهم عقائد اليهود
لقد متيز اإليامن اليهودي بجملة من املعتقدات ،التي هي بمثابة أصول الدين اليهودي
يطلق عليها بالعربية" :ع َّقاريم" ،وقد صاغها الريب موشيه بن ميمون يف ثالثة عرشة ركنا ،تبدأ
بعبارة" :أنا أومن إيامنا كامال" ،وهي كاتآي خمترصة:
 .1وجود اخلالق
 .2وحدانية اخلالق
 .3عدم جتسده
 .4وجوده منذ األزل
 .5وجوب عبادته دون سواه
 .6كل كالم األنبياء حق
 .7موسى كليم اهلل هو سيد األنبياء
 .8نزول التوراة من السامء
 .9وحدانية التوراة وخلودها
 .10اهلل عليم بأعامل الناس
 .11الثواب والعقاب
 .12جميء املخلص
 .13البعث والنشور.1



1



موسوعة املصطلحات الدينية اليهودية :رشاد الشامي  ،ص.)237( :

7

املبحث األول :تعريف هيود الدونمة ونشأهتم
املطلب األول :تعريف هيود الدونمة
الفرع األول :املعنى اللغوي للدونمة Donmeh
الدونمة "  "Donmehكلمة تركية مركبة من جزئني" :دو" بمعنى اثنني (فارسية
األصل) ،و "نمه" بمعنى نوع أو عقيدة أطلقها العثامنيون عىل أتباع سبتاي زيفي.
ويقال أهنا مشتقة من كلمة "دونامك" التي تعني العائدين أو املرتدين.1
الفرع الثاين :تعريف هيود الدونمة
"مجاعة هيودية تركية شبتائية من اليهود املتخفني استقرت يف سالونيكا 2وأشهرت
إسالمها تشبها بشبتاي تسفي" ،3فهي فرقة اختذت من اإلسالم واجهة ختفي وراءه هيوديتها.4
كام يطلق عىل أعضاء هذه الفرقة السبتائية نسبة ملؤسسها سبتاي ،ومما عرفت به هذه
الفرقة أيضا أهنا" :فرقة مسيحانية حلولية إباحية من املعطلة". 5

1

انظر :موسوعة اليهود واليهودية)305/5( ،؛ الفكر الديني اإلرسائييل أطواره ومذاهبه :حسن ظاظا ،ص.)310( :

2سالونيكا،أوسالونيكهي:منطقةيفاليونان،كانتواليةتابعةلرتكيايفالعهدالعثماين،انظر:
)Dictionary Of The World: Angelo Heilprin , Louis Heilprin,(2/1626
3
انظر :موسوعة اليهود واليهودية.)305/5( ،
4

 أي أهنم عىل نوعني من األصول "النوع اليهودي" ،والنوع اإلسالمي" ،وهبذا يتبني لنا سبب إطالق العثامنيني هذه

التسمية عليهم ،أما عن تسميتهم بالعائدين أو املرتدين ،فألهنم هاجروا من شبه جزيرة ألبرييا إىل الدولة العثامنية ،ويقال أن
العثامنيني أطلقوا عليهم اسم الدونمة بمعنى العائدون اعتقدا منهم بأن هؤالء اليهود هداهم اهلل فعادوا كام فطرهم مسلمني.
وقد سمى أعضاء هذه الفرقة أنفسهم بـــ" :املؤمنني" و "الرفاق" و"واملجاهدين" ليعطوا أنفسهم نوعا من التزكية
واملصداقية .انظر :موسوعة اليهود واليهودية)305/5( ،؛ الفكر الدين اإلرسائييل)310( ،؛ صحوة الرجل املريض :موفق
بني املرجة ،ص.)146( :
5

املوسوعة النقدية للفلسفة اليهودية :عبد املنعم احلفني  ،ص)101( :

8

رشح التعريف:
لقد بني هذا التعريف بني عىل أربعة حدود هي :مسيحانية ،حلولية ،إباحية ،معطلة .وال
يمكن فهمه إال بفهمها ،وفيام يأي رشح ما قد يشكل منها خمترصا:
"مسيحانية" :إشارة إىل اعتقاد هذه الفرقة باملسيح املنتظر وهو عندهم سبتاي زيفي.
"حلوليــة"  :أي أن أصحاب هذه الفرقة يعتقدون حلول اهلل يف داعيتهم ،أو أنه ابنه.
"املعطلـــة" :ألهنم عطلوا رشائع التوراة وقالوا أنه ال يوجد حالل وال حرام بعد مقدم
شبتاي.

1

نالحظ أن هذا التعريف بني عىل ركيزتني مها :العقيدة واألخالق ،التي جتمع أفراد هذه
الفرقة
ومما سبق نستنتج أن الدونمة هي تسمية تركية أطلقها العثامنيون عىل أتباع سبتاي زيفي
الذين أظهروا اإلسالم وأخفوا اليهودية ،وليس هذا بالغريب عىل الشخصية اليهودية مند
القدم  ،فقد ذكر ذلك القرآن الكريم يف قوله  :ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ [البقرة.]١٤ :


1

 املرجع السابق ،ص.)101( :

9

املطلب الثاين :نشأة هيود الدونمة
الفرع األول :الدولة العثامنية ما قبل ظهور هيود الدونمة
لقد حكمت الدولة العثامنية أكثر من ستة قرون من الزمن (1923_1299م) ،سيطرت
فيها عىل حوض البحر األبيض املتوسط و عىل مناطق واسعة من أوروبا ،مما جعلها حتوي
العديد من أصحاب امللل والنحل بام فيهم اليهود ،وقد كان ألهل الذمة احلرية يف إدارة
شئوهنم اإلدارية والدينية ،بل وحتى كانوا يشتغلون يف التجارة ويتمتعون بحقوق وامتيازات
خاصة ،1وهذا برشط عدم املساس بالدين اإلسالمي.2
فكانت الدولة العثامنية بذلك املالذ اتآمن لليهود الفارين من إسبانيا ،هربا من االضطهاد
النرصاين وحماكم التفتيش،3أين عاشوا آمني ،ويشهد هبذا الزعيم الصهيوين حاييم وايزمن
بقوله " :إنني أفضل عدم اقرتاف الظلم؛ ألن العامل اإلسالمي يعامل اليهود بقدر كبري من
التسامح؛ فقد فتحت اإلمرباطورية العثامنية أبواهبا لليهود عندما طردهتم إسبانيا ،وجيب عىل
اليهود ان ال ينسوا ذلك" ،4ولكن اليهود رسعان ما نسوا هذا اإلحسان كام سنرى من خالل
دراستنا لفرقة الدونمة.

1

 وقد كانت ألهل الذمة ألبسة خاصة يتوجب عليهم ارتداءها ،ويمنع عىل غريهم ارتداءها حتى املسلمني الذين كانوا

يشكلون السواد األعظم ،وهذا من أجل عدم مشاهبة أهل الذمة .انظر :هيود الدولة العثامنية واجلمهورية الرتكية ،ص:
(.)14
2
3

انظر :هيود الدولة العثامنية واجلمهورية الرتكية ،ص.)14_13_5( :

العنرصية اليهودية وآثارها يف املجتمع اإلسالمي واملوقف منها :أمحد بن عبد اهلل بن إبراهيم الزعبي)615_614/2( ،؛

4العنصريةاليهوديةوآثارهايفاجملتمعاإلسالمي.)615/2(،

10

الفرع الثاين :سبتاي زيفي وظهور فرقة الدونمة

لقد كان ظهور سبتاي زيفي 1وادعائه أنه املسيح املخلص خطوة أولية يف ظهور هذه
الفرقة وتكوينها ،حيث استطاع أن يكسب جمموعة من األتباع إىل غاية اعتقاله من طرف
الدولة العثامنية وسجنه ،ثم إعالنه اإلسالم يوم حماكمته يف  16سبتمرب  ،1666حيث كان هذا
التاريخ بداية ظهور هذه الفرقة ،وفيام يأي ترمجة خمترصة هلذه الشخصية:2
يعترب سبتاي زيفي مؤسس فرقة الدونمة  ،وهو هيودي من أصل إسباين ،من مواليد أزمري
 9أفريل1626م ،وهو رابع أوالد مردوخاي الذي كان من أكرب التجار ،تلقى تعليام دينيا مند
صغره ،فقد كان يتوسم فيه والده تظهر عليه عالمات الذكاء  ،فدرس التوراة والتلمود ،ولكنه
استغرق يف دراسة الكباال.
استغل شبتاي فكرة ظهور املسيح التي تقول حسب ما استنبطه من الكباال أنه سيظهر
يف1648م ،فحرض نفسه لذلك فلام سمعت ذلك امرأة هيودية بولندية ،استغلت الفرصة
وادعت أهنا رأت أهنا تتزوج املخلص ،فتزوجها سبتاي ،وأعلن نفسه مسيحا .لقي معارض
شديدة من كبار احلاخامات ،واهتمه حاخام أزمري بأنه خمتل عقليا ومع ذلك كان له نفوذ يف
تركيا وأمسرتدام وغريها.
اعتقل من طرف السلطات العثامنية بتهمة ادعاء النبوة يف عهد حممد الثاين ،وحكم عليه

1

  تذكره بعض املصادر شبتاي صبي مثل جعفر خليفة حسن يف كتابه فرقة الدونمة بني اليهودية واإلسالم ،ومما جيدر التنبيه

إليه أن اسمه شبتاي نسبة ليوم السبت "شبات" بالعربية ،فالصحيح أن يقال شبتاي ،ولكننا كتبناه بالسني أحيانا تبعا ملصدر
املعلومة.
2

 انظر :موسوعة اليهود واليهودية)302_300/5( :؛ هيود الدولة العثامنية واجلمهورية الرتكية :ستانفورد ج .شو ،ترمجة:

الصفصايف أمحد القطورى ،ص)283( :؛ املوسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ،ص)129(:
 Dictionnaire Des؛ )Evet, Ben selanikliyim Turkiye sabetayciligi: Ilgaz Zorlu, s(82
 Le؛ )Monothéisme Judaïsme Christianisme Islam, Groupe d’auteur, p: (343, 447
Magazine Littéraire, N° 578/ Avril2017, p: (80_81).

11

باإلعدام ،فقرر إعالن إسالمه كوسيلة للنجاة وكان هذا باقرتاح من املرتجم ،فنطق بالشهادة
وغري اسمه إىل حممد عزيز أفندي ،واشتغل رئيسا للبوابني ،مستغال هذا املنصب لنرش اليهودية
يف اخلفاء ،كام تذكر املصادر أنه تزوج امرأة أخرى سامها عائشة ،ثم أمسك عن الزواج وادعى
أنه تزوج التوراة ،ومع ذلك ذكر أنه مارس عالقات غري رشعية ،وبعدما اكتشف أمر زيف
إسالمه نفته السلطات إىل ألبانيا ،ومات فيها سنة 1676م.
وبعد موت سبتاي استمرت أفكاره بني أتباعه الذين أشهروا إسالمهم وأقاموا يف
سالونيك ،حيث اعتقدوا أن اعتناق سبتاي اإلسالم كان ألمر خفي من الرب ،و تنفيذا
لإلرادة اإلهلية ،1فظهرت ثالث فرق كربى هي:2
اليعقوبية :وهم أتباع يعقوب جلبي أخو زوجه عائشة.
القراقشية :وهم أتباع عثامن بابا.
القبابجية  :وهم أتباع إبراهيم آغا ويعرفون أيضا باألزمريين.
وسيأي ذكر هذه الفرق بالتفصيل يف املبحث اتآي.






1

 فرقة الدونمة بني اليهودية واإلسالم :جعفر خليفة حسن.)85_84( ،

2

 انظر :حقيقة هيود الدونمة "وثائق جديدة" :هدى درويش ،ص)29_27( :؛ فرقة الدونمة بني اليهودية واإلسالم  ،ص:
(.)107_103

12

املبحث الثاين :فرق هيود الدونمة و أهم عقائدهم


املطلب األول :فرق هيود الدونمة
لقد كان عدد الدونميني قليال يف حياة شبتاي وكان أغلبهم من البلقان ،وبعد وفاته ظهر
أتباعه وحمبيه وكان عىل رأسهم يعقوب جلبي أخو زوجته عائشة ،والذي خلفه شبتاي ،كام
أعلنت ذلك زوجته .ويذكر أن عدد الدونمة قارب ثالثمئة عائلة يف عام 1683م أو 1686م ،
إىل أنه رسعان ما حدث انشقاق يف صفوف الدونمة حول اخلالفة والتزام بعض الرشائع
اإلسالمية ،1فظهرت ثالثة طوائف هي كاتآي:
الفرع األول :اليعقوبلية أو اليعقوبيون

2

تنسب هذه الفرقة ليعقوب جلبي املعروف بـ'' :يعقوب قوريدو أي :املحبوب''  ،أعلنت
أخته 3أن روح تسفي حلت فيه ،وقد حافظ يعقوب عىل عقائد تسيفي وتعاليمه ،فاعتنق اتباعه
اإلسالم ،بل وأدى فريضة احلج سنة1690م ومات أثناء عودته ،4إال أنه خالف شبتاي مسألة
الطالق ،إذ أنه كان منارصا للطالق خالفا لزعيمهم شبتاي الذي كان حيرمه.5
ولقد متيزت هذه الفرق بإقامة مزار خاص هبم ،ونظام خاص يف البيع والرشاء ،كام أهنم
قاموا بإنشاء مدرسة خاصة هبم "فيزي بك" ،وكذلك إن شاء جملة يف سالونيك التي اعترب

1

 انظر :موسوعة اليهود واليهودية)306/5( ،؛ حقيقة هيود الدونمة ،ص)29_28( :؛ فرقة الدونمة بني اليهودية

واإلسالم ،ص.)81( :
2

 ومن تسمياهتم أيضا" :أرابادوس" وهي كلمة بالالدينو_ مزيج بني اإلسبانية والعربية_ تعني :احلليقون ،فقد كانوا

حيلقون شعور رؤوسهم متاما ،وكان الرتاك يسموهنم "الطربوشلوه" ،ألهنم كانوا يرتدون الطرابيش ،موسوعة اليهود
واليهودية.)306/5( ،

3وهيعائشةآخرزوجاتشبتايكماذكرنا.
4
انظر :موسوعة اليهود واليهودية.)306/5( ،
5

انظر :حقيقة هيود الدونمة)28( ،
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مركز الدونمة يف البداية ،أسموها" :نمونجه األدب" أي" :برعمة األدب".1
وقد توىل أفراد هذه الطائفة مناصب هامة يف الدولة مثل :أمني الرتسانة ،كتخذا القرص
السلطاين ،ويعد الكاتب والصحفي أمحد أمني يلامن من أشهر شخصياهتم.2
الفرع الثاين :القره قاشيون
لقد ظهرت هذه اجلامعة يف 1700م إثر اختالف اليعاقبة يف قضية تطبيق بعض األحكام
اإلسالمية ،فانشق بعضهم عن اليعاقبة وتسمو بالقرقاشيون.
حيث ادعى هؤالء أن روح سبتاي حلت بجسد طفل اسمه "عثامن" أو "بروخيا أو
باروخ" ،وهذا بعد موت سبتا ي بتسع أشهر ،وملا بلغ الربعني أعلنوه مسيحا ،بل وأوصلوه
لدرجة األوهية.3
وقد متيزت هذه الفرق بنشاطها التبشريي الواسع بني اليهود ،وقد توىل اعضاء هذه الفرق
مناصب عليا يف الدولة ،خصوصا يف اجلانب االقتصادي ،ومن أشهرهم:4
"جاويد بك" الذي كان ناظرا للاملية ،و "فائق نزهت" الذي شغل منصب وزير املالية.
الفرع الثالث :حزب إبراهيم آغا (القبانجلر أو اإلزمرييني)
انفصل هذا احلزب عن مجاعة عثامن بسبب عدم العرتاف بيعقوب كخليفة لسبتاي،
ورفض الطبيعة املشيحانية لعثامن  ،وقد متيزت هذه الفرقة بتطبيقها ملبادئ سبتاي والتي كانت
ال تعرتف بغريه.5

1

حقيقة هيود الدونمة ،ص.)28( :

2

املرجع نفسه.

3

موسوعة اليهود واليهودية)306/5( ،؛ حقيقة هيود الدونمة ،ص.)29( :

4

 انظر :حقيقة هيود الدونمة ،ص.)29( :

5املرجع نفسه.
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ومما متيزت به هذه الطائفة أيضا:
 .1العداء الشديد لإلسالم ،واتفاق مبادئهم مع املاسونية.
 .2متيز أفرادها بالذكاء واالهتامم باجلانب التعليمي.
 .3نشاطهم يف اجلانب الصناعي والتجاري بقوة يف املراكز األوروبية.
 .4كان هلم تأثري كبري عىل أتاتورك ،وإسقاط الدولة العثامنية ،من خالل انتساهبم
حلزب اإلحتاد والرتقي ،وتركيا الفتاة ،وإحداث االنقالب عىل السلطان عبد
احلميد الثاين.1
وقبل ختام هذا املبحث ال بد أن نشري أن اسم األزمريليه أو اإلزمريية كان يطلق يف البداية
فرق الدونمة باستثناء اليعقوبية ،ثم بعد ذلك أصبح علام عىل مجاعة عثامن آغا .2وقد كان كل
فريق منهم يعيش يف معزل هن اتآخر ،وقد لعب الكثري منهم دورا قياديا يف الثورة الرتكية
1909م  ،وخصوصا داود بك الذي كان وزيرا للاملية ،وال تعرف أعداد هؤالء الفرقة إال عىل
وجه التقريب وهذا راجع لطبيعة عقيدته االزدواجية ،ومما يقال أن عددهم وصل:
( )15000_10000قبل احلرب العاملية.

3

ويف هناية هذا املطلب نستنتج أن الدونمة انقسمت بعد سبتاي إىل ثالثة فرق أساسية،
شغل أعضاءها مناصب هامة يف الدولة ،وقد كان هلم أثر كبري يف الدولة العثامنية.
  



1
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املطلب الثاين :عقائد هيود الدونمة ،تعاليمهم وأهم أعيادهم
تنبني عقيدة الدونمة عىل شبتاي نفسه ،فهو الزعيم الروحي هلذه الفرقة وهو املخلص
واملنقذ ،فكل التعاليم واألعياد مرتكزة حول هذه الشخصية كام سنرى  ،وهي يف نفس الوقت
ذات جذور هيودية ،1إذ أنه ال خيفى عىل أحد أن مؤسسها حاخام هيودي ،وفيام يأي بيان هذه
العقائد والتعاليم:
الفرع األول :عقائد هيود الدونمة
يستمد الدونمة أصول عقيدهتم من وصايا شبتاي أو ما يسمى بـ " :وصايا سيدنا شبتاي
صبي" ،حيث تبتدأ هذه الوصايا بصيغة املفرد املتكلم مثل :أؤمن ،أطبق ،أقسم ،..وفيام يأي
بيان ألهم هذه األصول:2
 .1اإليامن بإله واحد ومسيحه احلق شبتاي ،حفيد امللك داود وعدم ذكرمها بالباطل.
 .2نقل أصول العقيدة عرب األجيال ،واالجتامع يف السادس عرش من شهر كسلو ملناقشة
أرسار عقيدة املسيح (سبتاي).
 .3عدم معارضة املسلمني ،وقراءة مزامري داود كل يوم برسية.
 .4تطبيق كل رشائع اإلسالم ظاهرا لتجنب إثارة الشكوك ،وعدم الزواج من املسلمني،
ومقتهم هلم ،حيث جاء يف الوصية" :وال أتزوج من عائلة مسلمة وال أصدق أحدا من
املسلمني ألننا نمقتهم خصوصا نساؤهم".3
 .5إقامة عهد اخلتان واإليامن بأن التوراة التي وضعها موسى أمام إرسائيل ،وأهنا مصدر
سعادة املؤمنني.

1

 فرقة الدونمة بني اليهودية واإلسالم ،ص.)85( :

2

لقد أوردنا هذه األصول خمترصة من خالل ما ورد يف كتاب :فرقة الدونمة بني اليهودية واإلسالم؛ ينظر :ص.)89_86(:
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 .6اإليامن بالتوراة باستثناء الوصايا العرش التي استبدلت بوصايا سبتاي "التوراة
األبدية".
 .7اإليامن أن شبتاي سيجمع شتات اإلرسائيليني حيث جاء يف الوصايا " :أؤمن إيامنا
صبي جل جالله هو الذي سيجمع شتات إرسائيل من اطراف
مطلقا بأن شبتاي
ّ
األرض األربعة".1
 .8اإليامن بالبعث
 .9اإليامن بأن اهلل هو من يبني اهليكل وينزله عليهم من السامء.
.10

اإليامن بأن اهلل سيكشف عن نفسه يف هذا العامل وأهنم سريوهنم رؤيا العني

رجوع الرب إىل صهيون.
.11

حفظ التوراة احلالية و التوراة الروحية والتي تظهر بظهور شبتاي من جديد،

لتضمهم شجرة احلياة ويصبحوا مالئكة.
ومن اعتقاداهتم غري املوجودة يف الوصايا والتي يذكر أهنا أضيفت بعد موت شبتاي ،هي:
 .1خلق اهلل الكون من أجل الدونمة ،وخلق املسلمني ن من أجل حفظهم.
 .2البرش من غري اليهود قلنا 2وأن أرواحهم ستذهب للعوامل السفىل مثل أجسادهم.3
نالحظ من خالل ما ذكرنا أن لشبتاي مكانة كبرية عند الدونمة ،أفضل من موسى ،
حيث نالحظ أهنم يسمون وصاياه بـ" :وصايا سيدنا شبتاي" ،يف حني أهنم ألغوا وصايا
موسى وال يذكرونه بألفاظ التعظيم ،فيكتفون بذكر اسمه جمردا ،بل وقد أوصلوا شبتاي ملقام
األلوهية من خالل وصفه باجلالل كام سبق وذكرنا.


1

فرقة الدونمة بني اليهودية واإلسالم ،ص.)88( :

2كلمة عربية تعني قرشة ،وأيضا تعني رش وشيطان ،فرقةالدومنةبنياليهوديةواإلسالم،ص)90(:
3انظر:املرجعالسابق.
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الفرع الثاين :تعاليم الدونمة وأهم أعيادهم
لقد مجع الدونمة بني االزدواجية الدينية الت هي من أصول مذهبهم فنجد أهنم مجعوا
بني تعاليم وأعياد امللتني ،وفيام يأي بيان أهم تعاليمهم وأعيادهم: 1
أوال :التعاليم
لقد متيز الدونمة بمجموعة من التعاليم نذكر منها:
 .1إظهار اإلسالم وإخفاء اليهودية ،والتسمي باسمني؛ اسم إسالمي يتعاملون به مع
الناس ،واالخر هيودي يتعاملون به فيام بينهم.
 .2منع النساء من التربج للغرباء ،حتى أضافرهن ،وإلزامهن للبس البياض ،وقد متيز
اليعاقبة هبذا.
 .3متيز الدونمة بارتداء نسائهن لألحذية الصفراء ،ووضع رجاهلم قبعات صوفية بيضاء
عليها عامئم خرضاء ،وقد متيز اليعاقبة بجعلهم زي خاص لكل من األغنياء والفقراء.
 .4بناء معابد خاصة هبم يف وسط أحيائهم يطلقون عليه "فهل" وهي كلمة عربية تعني
"جتمع ديني" ،وهو ال خيتلف يف ظاهره عن باقي البيوت ويطلق عىل من يقود
صالهتم حاخام ،او خوده وهي كلمة تركية تعني املعلم.
 .5الدونمة ال يتزوجون باملسلمني ،وال حتى اليهود إال إذا آمنوا بشبتاي ،ومعرفة أرسار
اجلامعة تبدأ بالزواج.
 .6جعل مدافن خاص هبم ،حيث يتوىل الرجال تغسيل امليت بغض النظر عن جنسه.
 .7للمرأة ما للرجل يف اإلرث.
 .8هلم يوم يف السنة يعرتفون فيه بذنوهبم.
 .9يرسل الدونمة نساءهم واطفاهلم كل صباح للبحر النتظار قدوم شبتاي يف السفينة،

1

 انظر :فرقة الدونمة بني اليهودية واإلسالم ،ص)94_90( :؛ حقيقة هيود الدونمة ،ص)28( :؛ هيود الدونمة :حممد عيل
قطب ،ص.)30_26( :

18

وأما الكبار فيقفون عند أبواب منازهلم حيدقون يف السامء انتظارا لقدومه.
.10

جيتمعون يف ساعة خاصة من املساء للعبادة.

.11

للسمكة رمزية خاصة عندهم فهم يضعون جمسامت هلا يف بيوهتم ،ولعله راجع

لوضع شبتاي سمكة يف املهد.
ثانيا :األعياد
حيتفل الدونمة بأعياد اليهود عامة ويضفون إليها أعيادهم اخلاصة وهي التي تتجاوز
العرشين عيدا ،ارتبط أغلبها بشبتاي وفيام أي بيان ألهم هذه األعياد:
 .1االحتفال بيوم إعالن شبتاي عن دعوته واملوافق لـ 17 :سيوان.1
 .2عيد تقديس شبتاي وملوافق لـ 24 :سيوان.2
 .3عيد إطفاء الشمعة 3أو عيد احلمل واملوافق لـ21 :أو  22آذار (مارس)

4

ويسمى هذا االحتفال أيضا بعيد بداية الربيع ،حيث جتتمع جمموعة من الزواج
والزوجات يف مكان وتلبس النساء فيه امجل األثواب ،وبعد اداء الصالة وتناول العشاء وهو
خروف يف الغالب ،وقد استبدل بديك بعد ذلك ،ثم تطفأ النوار وتبدأ عملية تبادل الزوجات،
ويعترب الدونمة أن أوالد هذه الليلة مقدسني ،حلضور شبتاي ،وقد بقي معموال هبذا الطقس
لوقت متقدم (1958م).
وتعترب هذه النقطة من أوجه اخلالف الرئيسية بني الدونمة وعامة اليهود ،ومما يذكر أن
بعض الدونميني يقولون ان الغرض من هذا االحتفال هو تعميق الصداقة واألخوة بينهم،
وليس الغرض منه تبادل الزوجات.

1

فرقة الدونمة بني اليهودية واإلسالم ،ص.)96( :

2
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 يرت جح عندنا أن عيد الشمعة أو عيد اخلروف ،هو نفسه عيد اجلمل وهذا من خالل تاريخ هذا العيد ،ومقارنتنا لطقوسه

عند من سامه بعيد الشمعة ،وعند من ذكره بأنه عيد احلمل.
4

انظر :فرقة الدونمة بني اليهودية واإلسالم ،ص)114_112 ،98( :؛ حقيقة الدونمة.)31_30( ،
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املبحث الثالث :عالقة الدونمة باملخطط الصهيوين ،وأثرها عىل الدولة العثامنية
لقد ذكرنا فيام سبق أنه كان للدونميني مناصب عليا يف الدولة العثامنية ،كإدارة املالية،
وتويل األمانة العامة ،وغري ذلك ،كام ذكرنا أهنم أسسوا جمالت خاصة هبم كملجة "برعمة
األدب" ،وغري ذلك ،وسنتطرق يف هذا املبحث إىل أثر هؤالء عىل الدولة العثامنية وعالقتهم
باملخطط الصهيوين الذي هو غاية أغلب اليهود يف مشارق األرض ومغارهبا ،والذي سنفتتح
به هذا املبحث.

املطلب األول :عالقة الدونمة باملخطط الصهيوين
مل خيتلف الدونمة عن غريهم من اليهود ،بتمسكهم بعقيدة العودة والرجوع إىل فلسطني
وإقامة الدولة الصهيونية ،وكنا قد أرشنا إىل هذا يف أصول عقيدهتم ،وسنتطرق يف هذا املطلب
إىل كيفية تطبيق هذا املرشوع من الدونمة.
الفرع األول :إنشاء املحافل املاسونية وإثارة النعرات القومية
لقد خطط الدونميون كغريهم من اليهود بدهاء ،حيث كان هلم السبق يف تأسيس أول
حمفل ماسوين يف تركيا ،سنة 1683م_1094هـ بسالونيك مركز جتمعهم ،ثم بدأت فروعهم يف
التوسع يف كل تركيا.1
عمل الدونمة عىل إثارة النعرات الطائفية والتميزات العرقية ،وهذا بموجب قرارات
املؤمتر اليهودي بمدينة "كاتو فيج" البولندية سنة 1845م ،الذي كان يف مقدمة قراراته إفساد
العالقات بني احلكومة العثامنية ،واألقليات النرصانية ،خصوصا الطائفة األرمنية ،وهذا من
أجل السيطرة عىل االقتصاد ،لكونه العصب احلساس الذي يمثل عوامل صنع القرار ،ومما
يذكر أن لليهود كان هلم احلض األوفر من االمتيازات يف الدولة العثامنية مقارنة بالنصارى.2
1

العنرصية اليهودية وموقف اإلسالم منها.)618/2( ،

2

انظر :العنرصية اليهودية وموقف اإلسالم منها)618/2( ،؛ هيود الدولة العثامنية واجلمهورية الرتكية ،ص.)185( :
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الفرع الثاين :الدونمة ومجعية االحتاد والرتقي ،والسيطرة عىل وسائل اختاذ القرار يف البالد
بعد أن عجزت اليهودية العاملية بزعامة مند  1896م  ،يف إقناع السلطان عبد احلميد عىل
التنازل عن فلسطني عمل اليهود عىل اإلطاحة به ،حيث كان هذا من أهم قرارات املؤمتر
الصهيوين األول ببال بسويرسا سنة 1897م ،حيث جاء فيه" :يف حال استمرار رفض السلطان
للمطالب الصهيونية ،فإن حتطيم اإلمرباطورية الرتكية رشط أسا ي إلقامة احلكومة
الصهيونية يف فلسطني" ،1فتكاثفت جهود اليهود والصليبيني عىل هذا املرشوع من أجل
إسقاط اخلالفة.
فعملوا عىل السيطرة عىل االقتصاد واملناصب العليا يف البالد  ،وكذلك وسائل اإلعالم
من خالل إنشاء املجالت والصحف اخلاصة هبم ،2وهذا من أجل تضليل الرأي العام.
ويشهد ملا ذكرنا ما جاء يف اجلريدة املصورة يف عددها ،رقم ،116:عام  ،1925يف مقال
هلا ،هذا نصه " :دونمة سالونيك يعيشون بني ظهرانينا ويتكلمون بلغتنا حيسون يف الظاهر
بإحساسنا لكنهم يف احلقيقة يأخذون احليطة واحلذر اجتاه األتراك ال يناكحون إال من كان
منهم حييون حياة خاصة هبم من املهد إىل اللحد...
إن منهم أذكياء ،ورجال فكر جديرون بالتقدير خاصة يف املجاالت االقتصادية التجارية،
وأثرهم يف احلياة االقتصادية يف البالد ،وعىل اخلص بعض املدن ،ال يمكن إنكاره أبدا".3
فهذا بمثابة دليل عىل مدى تأثري هذه الفرقة يف املجتمع العثامين.


1

العنرصية اليهودية وموقف اإلسالم منها.)624/2( ،
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املطلب الثاين :أثر الدونمة عىل تركيا قديام وحديثا
الفرع األول :الدونمة وسقوط الدولة العثامنية
عمل الدونمة كغريهم من اليهود عىل تنفيد املرشوع الصهيوين ،فأثاروا الفتن واملشاكل
بني األقليات الدينية ،والعرقية ،وهذا حتت مسمى مجعية االحتاد والرتقي التي كان يديرها
املاسون من الدونميني وغريهم من اليهود كام أرشنا.
وكان انقالب سنة 1908م الذي أحدثه مدحت باشا _مؤسس مجعية تركا الفتاة _1عىل
السلطان عبد احلميد 2ونقل السلطة أليدي الدونمة وعبيدهم البسطاء من األتراك املسلمني.3
الذي كان نقطة حتول يف تاريخ الدولة العثامنية ،حيث انتقلت من مرحلة اخلالفة اإلسالمية،
إىل مرحلة العلمنة من خالل قيام اجلمهورية الرتكية.
وكان لكامل أتاتورك الذي ترجع أصوله إىل الدونمة ،الدور الكبري ف تغيري مسار الدولة
العثامنية ،من خالل سياسته التي اجتهت إىل علمنة الدولة  ،حيث جاء يف إعالنه النظام اجلديد
قوله " :نحن اتآن يف القرن العرشين ال نستطيع أن نسري وراء كتاب ترشيع يتحدث عن التني
والزيتون" 4والتي جعلته حيظى بمكانة كبرية عند اليهود ،وهو الذي درس يف مدارس
السبتائيني بسالونيك.5
ومن هنا نستنتج أن الدونمة مل تكن جمرد فرقة هيودية هلا عقائد وتعاليم خاصة هبا ،وإنام
هي أبعد من ذلك؛ إذ اهنا متثل فرقة دينية وحركة سياسية يف نفس الوقت ارتبطت باملاسونية
واملرشوع الصهيوين كغريها من اليهود ،بل وكانت من املمهدين له يف الديار العثامنية.

1

تعترب مجعية االحتاد والرتقي أحد فروعها ،انظر :األفعى اليهودية يف معاقل اإلسالم :عبد اهلل التل ،ص.)79( :

2

لالستزادة راجع :صحوة الرجل املريض :موفق بني املرجة

3

انظر :العنرصية اليهودية وموقف اإلسالم منها)625_624/2 ،؛ األفعى اليهودية يف معاقل اإلسالم ،ص.)79_78( :
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 حقيقة الدونمة يف تركيا ،ص.)47( :

5
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الفرع الثاين :الدونمة ما بعد سقوط اخلالفة
لقد كان لسق وط الدولة العثامنية أثر عىل الرعايا عىل وجه العموم ،والدونمة عىل وجه
اخلصوص ،حيث انتقل مجيع الرعايا من سالونيك إىل استنبول وغريها من املدن الرتكية،1
فكان هذا االنتقال بداية جديدة للدونميني للعيش أكثر انفتاحا بني األتراك ،بينام كان يف عزلة
يف سالونيك.2
وهنا استمرت مجعية االحتاد والرتقي مسارها نحو علمنة تركيا ،بعد أن أعلن كامل
أتاتورك نظامه اجلديد الذي يقيض بفصل الدين عن الدولة كام أرشنا ،وهذا من خالل إحداث
نظام جديد بعيد عن التعاليم اإلسالمية.
فقد تواصلت سيطرت الدونمة عىل مراكز اختاذ القرار يف الدولة ،فكان منهم:
 .1الوزراء ذوي سلطة ونفوذ كطلعت بك وجاويد بك اللذان سيطرى عىل اجليوش
الرتكية وماليتها ،وكذلك نزهت فائق ومصطفى عارف الذي كان وزيرا للداخلية
بعد االنقالب.3
 .2قواد جيش كرمزي بك الذي أصبح بعدها رئيسا ملساعدي السلطان رشاد اخلامس.4
 .3تويل إدارة املطبوعات يف تركيا والتحكم يف النرش.5
 .4أساتذة جامعيون ،وصحفيون كبار كـ :أمحد يلامن رئيس حترير جريدة "الوطن" يف
اخلمسينيات ،وهو صاحب كتاب "تركيا يف أيامي" و "تركيا يف احلرب العظمى".6
نالحظ من خالل األمثلة التي رضبناها أن الدونمة كان هلم النصيب الكبري يف السيطرة

1

فرقة الدونمة بني اليهودية واإلسالم ،ص.)107( :

2

إذ أن أغلب سكاهنا كام هو معلوم كان من اليهود.

3

فرقة الدونمة بني اهلودية واإلسالم ،ص.)133_132( :

4

املرجع نفسه.

5

املرجع نفسه.

6

املرجع نفسه ،ص.)133( :
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عىل الدولة ا لعثامنية ،وتسريها وفق مشاريعهم .ومن هنا يمكننا القول أن هذه الفرقة ال تزال
إىل اتآن ،وأهنا وراء ما حيدث يف تركيا احلديثة ،ولكن هذه املرة بوجه أكثر تفتحا ،حيث أهنم
اندجموا يف املجتمع الرتكي ،وتزوجوا من املسلمني.1
نستنتج من خالل ما سبق أن فرقة الدونمة ليست جمرد طائفة دينية هيودية ،وإنام هي
حركة سياسية هلا ثقلها السيا ي واالقتصادي يف تركيا قديام وحديثا.




1



ينظر :فرقة الدونمة بني اليهودية واإلسالم ،ص.)137_136( :
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اخلــــــــامتة
ويف اخلتام نحمد اهلل أن وفقنا إلمتام هذا البحث وإخراجه يف هذه الصورة ،وقد ارتأينا أن
نذكر بأهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة ،وهي كاتآي:
 .1للفظة هيودي اصطالح عام وآخر خاص؛ أما األول :فهو يشمل كل املنتسبني للديانة
اليهودية ،وأما اتآخر :فيشري إىل االنتساب اجلغرايف ململكة هيوذا يف اجلنوب والتي كان
أول ظهور هلا سنة 932ق.م
 .2متيزت الشخصية اليهودية بطبيعة خاصة أثرت عليها عرب العصور.
 .3لليهود جمموعة من الكتب املقدسة يستمدون منه أصول عقائدهم وقد اكتملت عرب
العصور وهي :الكتاب املقدس ،التلمود ،الكبااله ،والكتابات التي حتكي عن اليهود .
 .4الدونمة كلمة تركية أطلقها الرتكية مركبة من جزئني " :دو" بمعنى اثنني ،و "نمه"
بمعنى نوع أو عقيدة ،وقد أطلقها العثامنيني عىل أتباع سبتاي زيفي الذين أظهر
اإلسالم وأخفوا اليهودية.
 .5يعد تاريخ إسالم شبتاي زيفي هو تاريخ بداية هذه الفرقة ،والتي انقسمت من بعده
إىل ثالثة فرق وهي :اليعقوبية ،القرقاشية ،واإلزمريية.
 .6للدونمة جمموعة من االعتقادات تتمحور كلها حول شخصية شبتاي املخلص ،كام
متيزوا بالعديد من التعاليم الشعائر وهذا بحكم إظهارهم اإلسالم وإبطاهنم اليهودية.
 .7للدونمة أعياد كثرية بلغت عرشين عدا وأمهها عيد الشمعة ،والذي حيمل طابع إباحيا
ال أخالقيا.
 .8كان للدونمة األثر البالغ يف إسقاط الدولة العثامنية ،وإقامة اجلمهورية الرتكية احلديثة
وهذا من خالل رجاهلم الذين سيطروا عىل وسائل اختاذ القرار يف البالد.
 .9الدونمة ليست جمرد طائفة دينية وإنام هي حركة سياسية كانت املمهدة للمرشوع
الصهيوين وإدخال املاسونية لرتكيا.
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