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ÁSIA/TURQUIA - Propriedades do Mosteiro de Mor Gabriel restituídas à
comunidade sírio-ortodoxa
Mardin (Agência Fides) - A Assembleia das Fundações, órgão máximo deliberativo das entidades que na Turquia
administram os bens das comunidades religiosas minoritárias, decidiu que as propriedades de terras do histórico
Mosteiro de Mor Gabriel sejam restituídas à comunidade cristã sírio-ortodoxa. O próprio vice-primeiro-ministro
Bulent Arinc, "tuitou" a notícia no final da assembleia que ordenou a restituição. Segundo fontes turcas
consultadas pela Agência Fides, o Diretor Geral da Assembleia das Fundações Aidan Nertem confirmou que o
registro de transferência de propriedade poderá ser autorizado sem nenhum problema. Só no ano passado, o
Supremo Tribunal Turco negou o recurso de uma Fundação síria que pedia para recuperar a posse do Mosteiro,
até agora considerado patrimônio do Estado.
O Mosteiro de Mor Gabriel, fundado em 397, se encontra no Planalto de Tur Abdin, na província sudeste de
Mardin, e representa o mais antigo mosteiro sírio-ortodoxo em atividade. A restituição à comunidade
sírio-ortodoxa de 244 mil metros quadrados de terras anexas ao Mosteiro representa, em extensão fundiária, a
devolução mais consistente de bens disposta pela Turquia em prol de grupos religiosos minoritários.
Recentemente, a comunidade sírio-ortodoxa teve reconhecido pelo governo turco também o direito de estabelecer
escolas nas quais os jovens da comunidade são educados na própria língua-mãe.
A sede do Patriarcado sírio-ortodoxo de Antioquia no século XIII século foi estabelecida nas redondezas de
Mardin, no Mosteiro de Mor Hananyo, e ali ficou até 1933, quando se transferiu à Síria (primeiramente em Homs
e depois em Damasco). Segundo diversos observadores, a estratégia da atenção, iniciada recentemente pelas
autoridades turcas em relação aos cristãos sírios, visa favorecer o “retorno” da Síria à Turquia da Sede patriarcal
sírio-ortodoxa. (GV) (Agência Fides 9/10/2013).
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