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 لية الداخل والخارججد

 في العالقة بين الدولة والمسيحيين في تركيا

)1945-1972( 

 

 *د.محمد نورالدين

شكل وضع المسيحيين في تركيا نموذجا لجدلية العالقة بين الداخل والخارج.ليس فقط في العهد 
اتفاقية االمتيازات حتى اليوم بل في العهد العثماني كذلك وال سيما مع توقيع  1923الجمهوري منذ العام 

 بين الملك الفرنسي فرانسوا األول والسلطان العثماني سليمان القانوني. 1538الشهيرة في العام 

واذا كانت حدود العالقة في موضوع المسيحيين بين الداخل والخارج  في العهد العثماني تحتمل 
األديان ومترامية األطراف على "مطاطية" معينة بسبب ان الدولة العثمانية كانت متعددة القوميات و

ثالث قارات و،وهذا مهم جدا،متعددة أشكال اإلدارة المحلية،فإن حدود هذه الجدلية باتت مع تأسيس 
 الجمهورية اكثر وضوحا ، وفي الوقت نفسه اكثر حدة وحساسية وإثارة لعوامل االنفجار.

مة.فلم تعد الدولة،كما كانت في العهد األ –ومرد ذلك ان الجمهورية الوليدة كانت ترجمة لنشوء الدولة 
العثماني، دولة امم بل تحولت مع جمهورية اتاتورك الى دولة األمة التركية وحدها.وهذا وضع اللبنة 

ليس فقط المسيحيين فيها  ،األمة الجديدة وبين –األساسية واإلطار العام لمجمل مسار  العالقة بين الدولة 
تكرر استخدامه في البحث حيث يقتضي هو مصطلح سيلذلك ".وبل كل المجموعات "غير المسلمة

 األمر.

وتظهر دراسات تركية كيف ان البنية الدينية في االراضي التي تشكل اآلن الجمهورية التركية كانت قبل 
وتراجعت بعد الحرب  ،واحد من كل خمسة أي الخمس "غير مسلم"الحرب العالمية األولى  تضم 

بة "ضري،  AYHAN AKTAR آيهان اكتار انظر ( في المئة. 2.5بعين اي الى مباشرة الى واحد من ار
).وقد تأثرت سياسات 103ص. 2000  ، اسطنبول ، الطبعة الثالثة الثروات و سياسات "التتريك" 

اعتبر قبل  كان التتريك بعد الحرب العالمية األولى بأطروحات المفكر التركي ضياء غوك ألب الذي
ليست مجموعة جغرافية او عرقية او سياسية او ادارية.بل هي مجموعة ثقافية مركبة الحرب ان "األمة 

من أفراد لهم لسان مشترك و تلقوا التربية نفسها ويريدون العيش معا ألن شخصيتنا االنسانية ال توجد 
من الجماعة  في جسمنا بل في روحنا.واذا كانت مزايانا المادية تأتي من ِعرقنا فإن مزايانا المعنوية تأتي

،المصدر ضياء غوك ألب "ما هي األمة؟" مجموعة مقاالت.نقال عن ايهان أكتارالتي اخذنا تربيتها"(
 .)104-103ص. السابق،

_________________________________ 

 *استاذ التاريخ واللغة التركية في الجامعة اللبنانية
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لمن يقول انا تركي" نافيا األعراق األخرى في ومع مصطفى كمال اتاتورك ارتفع الشعار الشهير "هنيئا 
 الدولة.

ومع استمرار المشكالت االتنية في تركيا الحديثة كانت تظهر من حين آلخر وال سيما في العشرين سنة 
كهوية عليا لكل القاطنين في تركيا ويحملون  ،األخيرة اطروحة تقول ب "تركيا"،وليس "التركي"

لى تركيا كمصطلح جغرافي وثقافي تعددي مشترك تتظلل تحته االنتماءات جنسيتها وبالتالي االنتماء ا
 المتعددة ومن بينها القومية التركية والكردية والعربية والشركسية الى ما هنالك.

ولكن هذا األمر طرح اشكالية تتعلق بالدستور اذ يتوجب حينها تغيير  بعض المواد الدستورية وال سيما 
الذي ينتمي الى القومية التركية.وهنا ليس من مشكلة لدى على انه ذاك  ن التركي ف المواطتلك التي تعرّ 

األكراد  ن بوجود هوية كردية مثال ويصفونالقوميين األتراك الذين لم يكونوا في مرحلة ما يعترفو
بات  بأتراك الجبال.لكن مع تفاقم المشكلة الكردية وتقدم تركيا في ملف المفاوضات مع االتحاد األوروبي

هناك اعتراف علني احيانا وضمني دائما بوجود هوية كردية مختلفة عن الهوية القومية التركية لكن مع 
عدم االستعداد لالعتراف بذلك دستوريا وهو احد أهم أسباب عدم التوصل الى حل للمشكلة الكردية في 

 تركيا.

كن مصطلح "األمة التركية" لم يكن فقط ومع ان تركيا بلد اعتمد العلمنة في دستوره اساسا لنظام الحكم ل
مصطلحا يتصل بالعرق بل ايضا باالنتماء الديني.فسياسات تتريك الثقافة واللغة والمجتمع واالقتصاد 

على األقل في هويتها الشكلية.وهذا نقطة اشكالية بامتياز  ،والعسكر كانت تعني في الوقت نفسها أسلمتها
باء المؤسسين" للجمهورية بل للنزعة القومية، كان يستوجب تنقيتها اذ ان "تتريك" ااألمة،لدى جيل "اآل

وتطهيرها ايضا من العناصر "غير المسلمة" وهو الذي يفسر الجانب األكبر من التوتر والصدام الدامي 
احيانا كثيرة بين بين األتراك وغير المسلمين في الدولة.حيث نظر اليهم على انهم وافدون ولو قبل 

(كحال اليهود) او مجرد طابور خامس ووقود للفتنة واداة لخدمة الخارج كحال المسيحيين خمسمئة عام
من "روم"(وهو مصطلح يشمل اليونانيين والقبارصة اليونانيين قبل ان يقتصر الحقا بعد تأسيس 

 وربما تكون الصورة أكثر سلبية اذا عطفنا علىوأرمن. الجمهورية القبرصية على القبرصة اليونانيين)
 "األسلمة" اضطهاد العلويين عدم االعتراف بهويتهم لنكون امام خطوة تختصر األسلمة في التسنين.

 لوزان واألقليات

وضع األقليات غير المسلمة في تركيا والتي حافظت  45الى  37نظمت معاهدة لوزان في موادها من 
لكن القانون المدني التركي الذي صدر على االستقالل الثقافي والديني الذي كان قائما في العهد العثماني.

من  42لم يساعد على احتفاظ األقليات بحقوقها وال سيما فيمل يتعلق بالمادة   1926شباط  17في 
 لوزان.

يقول ارول دورا النائب السرياني ان المشروع األول  في لوزان حول األقليات كان يشمل في مفهوم 
ل األكراد والالز والشركس واتنيات اخرى في األناضول. لكن األقليات غير المسلمين وكذلك اتنيات مث

-11-1صوت تركيا  صحيفةاألتراك اعترضوا وطالبوا بأن يقتصر المصطلح على غير المسلمين.(
2011 .( 
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ويكشف احد اعضاء الوفد التركي في لوزان الدكتور رضا نور عن حقيقة النوايا التركية في جلسة 
وهو ان قضية األقليات من أهم القضايا في تركيا وقد اعترفت  1923اذار  2سرية للبرلمان التركي في  

.ولكنه  1923كانون الثاني من عام  28بها المادة الخامسة من الميثاق الوطني الذي اقره البرلمان في 
ى يقول ان تركيا قبلت في لوزان لإلعتراف بحقوق األقليات ان يتم تبادل السكان مع اليونان بحيث لن يبق
احد منها في األناضول.وال يبقى لهم وجود سوى في اسطنبول.ويذكر رضا نور في مذكراته الحقا ان 

الهدف األساس كان جعل المجتمع التركي  منسجما بين نفسه(هوموجين) وانهاء قضية االقليات التي 
 .) 42-41ص. آيهان اكتار   دخل منها االستعمار لتفكيك الدولة العثمانية(

ياسة التتريك واألسلمة لتشمل المستوى الثقافي واللغوي كما المستوى التجاري .ومن ذلك وتشعبت س 
إلزام المؤسسات التجارية األجنبية في تركيا بتحديد نسبة الموظفين غير المسلمين ومن أصل اجنبي ب 

تسعة في المئة. حتى بات يطلق على هذه السياسة" حرب التحرير االقتصادية" كاستكمال لحرب 
 .1923و  1919التحرير العسكرية التي قادها اتاتورك بين 

ولقد انعكست هذه السياسة ردة فعل سلبية من األقليات على حزب الشعب الجمهوري بقيادة اتاتورك 
عندما صّوت معظم األقليات غير المسلمة لصالح الحزب الجمهوري الحر(سربست جمهورييت فرقه 

 .1930سى) في انتخابات 

 1915ذه السياسة التمييزية ضد األقليات ب ظهور النزعة القومية األرمنية بعد مجازر ويمكن رد ه
والنفور المتبادل بين االتراك واألرمن والحفاوة التي استقبل فيها المواطنون العثمانيون من أصل يوناني 

 رى.الجيش اليوناني الذي احتل ازمير واسطنبول. كذلك الى تعاطف اليهود مع األقليات األخ

وقد استمرت هذه السياسة حتى بعد وفاة اتاتورك.حيث لم يكن يؤخذ ضباط غير مسلمين في الجيش 
حيث كانوا يرسبون جميعا في االمتحانات واقتصر قبول غير المسلمين  بصفة جنود.حتى في جمعيات 

ليات في ،سياسة األقRIFAT BALI انظر رفعت باليالهالل األحمر لم تكن تؤخذ فتيات غير مسلمات.(
 ).االنترنت على    .rifatbali.com www(دراسة)،موقع رفعت باليالعهد الجمهوري

 سياسات التتريك واألسلمة

 تجسدت سياسة التمييز ضد غير المسلمين في تلك الفترة في ثالث محطات.

 عبر اعالنها منطقة عسكرية مع 1934تراقيا عام  الضغط على اليهود في منطقة في األولىالمحطة 
"نصائح" لليهود بتركها وكانوا مؤثرين فيها.وتنقل وثائق تلك الفترة ان اتاتورك واينونو كانا يقومان في 

بزيارة الى منطقة تشاناق قلعه(الدردنيل) ومعهما شاه ايران فتقدم شاب يهودي من  1934حزيران  25
ه اليهودي"الشعب ال يريدنا".فما دننا فسأله اتاتورك"ومن هم هؤالء؟" فاجابداتاتورك وقال له انهم ال يري

كان من اتاتورك اال ان اجابه"اذا الشعب اراد فيمكنه ان يطردني انا ايضا" في اشارة الى ان اتاتورك 
 ).72آيهان اكتار ص.كان مؤيدا لسياسة الطرد هذه.(
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 الذي قسم تركيا الى ثالث مناطق 2510وقد حصلت عمليات الطرد هذه وفقا لقانون االسكان رقم 
وهدف الى تغيير أماكن سكن المجموعات التي ال تنسجم مع الهوية التركية وذلك ألسباب اقتصادية 

 ).73آيهان اكتار ص. (وثقافية وسياسية وعسكرية.

ق اويورد تقرير للسفير االنكليزي في انقرة السير بيرسي لورين ان عدد اليهود الذين اخليوا من تشان
خصا في وقت شهد تعزيز الحكومة للقدرات العسكرية في المنطقة ش 8000الى  7000قلعة بلغ بين  

).وذلك بعد توفر قناعة 74أيهان أكتار  ص.ونقل عدد كبير من الجنود من األناضول الى تلك المنطقة (
للحكومة التركية ان ايطاليا موسوليني تضع نصب عينيها السيطرة على مناطق من تركيا وال سيما في 

المتوسط ومنهنا التعزيزات التركية الى منطقة الدردنيل كما ورد في تقرير للسفير  انتاليا على البحر
-84ايهان اكتار ص.(1934ايار  22الميركي في تركيا روبرت سكينير في رسالة الى وزارته بتاريخ 

85.( 

 احتياطا في الحرب 45و  25في اخذ جميع الشبان غير المسلمين بين سّن  تمثلت  المحطة الثانيةو
لكن ليس كمتطوعين في الجيش بل  1941عام أيارالعالمية الثانية  بين األول و الخامس عشر من 

.(انظر كعاملين اداريين في المؤسسات العسكرية وذلك حتى ال يتحولوا الى طابور خامس خالل الحرب
آلن في التركي ايلكير باشبوغ (المعتقل ا حيث تساءل رئيس األركان 2009نيسان  16صحيفة بركون 

تركيا)"يتساءلون لماذا ال يوجد نواب لألقليات.ولكن يجب سؤال األحزاب السياسية ال نحن".لكن باسكين 
اوران احد ابرز الكتاب بشان األقليات في تركيا يقول ان على باشبوغ ان يسأل نفسه أيضا"لماذا ال يوجد    

ر تركيا عدم اخذ اي   غير مسلم الى عسكريون مسيحيون وغير مسلمين في الجيش التركي".مذّكرا بقرا
خطوة استدعاء غير المسلمين وقد عزا آخرون في صفوف القوات المسلحة في الحرب العالمية الثانية).

الى ضغوط المانية لجمع غير الشبان الى اعمال ادارية ال حربية في الجيش في الحرب العالمية الثانية 
ء ايضا ضمن سياسة تتريك االقتصاد عبر اضعاف المسلمين في معسكرات . وأدخل هذا االجرا

بطريركية روم  ،ELCIN MACARألتشين ماجاراالقتصاد غير المسلم لصالح البورجوازية التركية.(
 )175-174ص. 2003اسطنبول في العهد الجمهوري، اسطنبول،الطبعة األولى 

 ضريبة الثروات

وكان لها وقع هائل على وضع غير  1942م التي اقرت عا على الثرواتهي الضريبة والمحطة الثالثة
المسلمين في تركيا وذلك لصالح ما سمي بالبورجوازية المحلية التركية وتحرير االقتصاد من هيمنة غير 

 المسلمين.

ضربة الثروات أقرت في عهد رئيس الحكومة شكري سراج اوغلو مستغلين ظروف الحرب العالمية 
من هيمنة غير المسلمين.وهي ضربة على الثروات التي كانت  الثانية لكي يتحرر االقتصاد التركي

تشرين  11باإلجماع في جلسة قانون الضريبة أقر البرلمان التركي  بمعظمها بيد اليهود والمسيحيين.
 .1942الثاني 

وحدد القانون مدة شهر لتطبيق القانون وإال فإنه سيصار الى الحجز على ممتلكات المعنيين والتهديد 
 الى معسكر أشكاله .هم بإرسال
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 ونظر الجميع الى القانون على انه موجه الى األقليات.

استدعت الحكومة حوالي مليون شخص لحمل السالح عشية الحرب العالمية  1939ذلك انه في العام 
الثانية وكان معظمهم يعمل في الريف الزراعي فتضررت المحاصيل واضطرت الحكومة الى استيراد 

لخارج حيث في ظل الظروف الحربية ارتفعت األسعار في البالد بنسبة قاربت عام المنتجات من ا
ت بطبع اوراق نقدية بكميات كبيرة.وفي ظل كل هذا في المئة ال سيما ان الحكومة بدأ 350ال  1942

انتعشت السوق السوداء.واعتبرت الحكومة ان التجار ومعظمهم من غير المسلمين يجنون أرباح طائلة 
 فكرة فرض الضريبة على الثروات لتغذية خزينة الدولة ببعض المال.فظهرت 

حتى المجالت الفكاهية بدأت  .واكب ذلك حملة صحفية على األقليات بأنهم تجار سوق سوداء وسارقون
 تصور غير المسلمين بطريقة تحريضية.

االقتصادية".وقد وسط هذه المناخات قدم رئيس الحكومة الجديد شكري سراج اوغلو "رزمة التدابير 
وصف سراج اوغلو امام نواب حزب الشعب الجمهوري الرزمة بأنها "قانون ثوري" و"نحن أمام 

فرصة لنكسب استقاللية في اقتصادنا.وبذلك نبطل هيمنة األجانب على سوقنا ونعطي السوق التركية 
المجلد الثاني  2003بعة ،مجموعة من المؤلفين، اسطنبول الطبعة الراانسيكلوبيديا الجمهوريةلألتراك"(

 ).19ص 

مليون ليرة تركية  315اي حوالي بة سوف توفر ثلث مداخيل الخزينة، وقد لحظ القانون ان هذه الضري
خالل شهر واحد.وتشكلت لجان في المحافظات واألقضية لتحديد من سيدفع الضريبة ومقدارها وأغلق 

هى عمل اللجان ونشرت قوائم المكلفين بدفعها الباب امام اي اعتراض لقرارات اللجان.وخالل شهر انت
.وتأكد ان المجموعات غير المسلمة ستدفع ضرائب اكثر بعشر مرات ما 1942كانون األول  18في 

في المئة من المكلفين دفع الضريبة هم من غير المسلمين.وكان  87سيدفعه األتراك المسلمون.وتبين ان 
وإال فسيصار الى حجز  1943كانون الثاني 21بحلول على المكلفين االنتهاء من دفع الضريبة 

الممتلكات وعرضها للبيع.أما المكلفون الذين ال يستطيعون دفع الضريبة فقد استبدلت الضريبة بالقيام 
 .بأشغال شاقة في معسكر أشكاله

عذيب ولكن معظم شهادات من ذهب الى المعسكر أقروا بأنهم لم يقوموا بأعمال شاقة ولم يتعرضوا ألي ت
 RIDVAN رضوان آقار (بل كانت الرسالة هي افهامهم بضرورة تتريك االقتصاد التركي

AKAR،اسطنبول الطبعة  ضريبة الثروات،نموذج للسياسة المعادية لألقليات خالل عهد الحزب الواحد،
 .)111و105ص. 1992األولى 

سطنبول.وقد استمرت عمليات في المئة من ضريبة الثروات من مكلفين يعيشون في ا 70وقد تم تحصيل 
 1229.وفي هذه الفترة تم ارسال 1943الحجز على الممتلكات والبيع بين شهري كانون الثاني وايلول 

انسيكلوبيديا الجمهورية المجلد شخصا.( 21شخصا غير مسلم الى أشكاله توفي منهم وهم مديونون 
الذي برز رجال األعمال في تركيا واليهودي والذي أصبح من أ.ويورد اسحاق أالتون )19الثاني ص 

ان تركيا كانت واقعة في الحرب العالمية الثانية تحت تأثير  أشكالهكان والده من بين الذين ذهبوا الى 
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الدعاية النازية وهو كان شاهدا على نشر هذه الدعاية في مدارس اسطنبول بمساعدة مباشرة من ضباط 
 )112رضوان أقار ص.ألمان(

في المئة من المكلفين  87فإن الجدول التالي يظهر ان  1951مية صدرت في العام وفي احصاءات رس
 .)225انظر: ايهان اكتار ص.دفع الضريبة هم من غير المسلمين(

 

 

 

 توزيع ضريبة الثروات تبعا لإلنتماء الديني

 قيمة الجباية النسبة % عدد المكلفين انتماء المكلف

(مليون ليرة 
 تركية)

 النسبة%

 %7 25.600.409 %7 4195 نمسلمو

 %83 289.656.246 %87 54377 غير مسلمين

 %10 34.226.764 %6 4003 آخرون

 %100 349.483.419 %100 62575 المجموع

 

 

وفي ظل ترسخ القناعة ان المستهدف من الضريبة هم غير المسلمين وظهر ذلك حتى في الصحف 
كومة التركية عن استكمال تحصيل الضريبة ممن لم تراجعت الح ،األميركية ومنها النيويورك تايمز

 .1944 15يدفعوها وذلك عبر الغاء الضريبة بقانون صدر في البرلمان في  آذار 

بل  1912لم تكن هذه الضريبة خارج سياق  سياسة التتريك التي بدأت مع حكم االتحاد والترقي عام 
 كانت احدى حلقاتها األساسية.

دوبا عميقة في الوجود غير المسلم في تركيا.حيث اضطر غير المسلمين لبيع وقد تركت هذه الضريبة ن
 منازلهم ومحالتهم لتسديد الضريبة كما كانت سببا لطي صفحة عمل الكثير من غير المسلمين في تركيا.

واذا كانت الضريبة قد أفضت على المدى الطويل الى انتقال عصب االقتصاد الى سيطرة البورجوازية 
الناشئة غير انها أصابت مقتال  عملية االندماج بين بين األقليات غير المسلمة  التركية
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).وقد تضاعفت هجرات غير المسلمين من تركيا 19انسيكلوبيديا الجمهورية المجلد الثاني ص والبالد(
عالمية بعد إقرار هذه الضريبة لعدم القدرة على دفعها كما للمناخ المعادي لغير المسلمين أثناء الحرب ال

 األولى.

 1949يهوديا وفي العام  4362 1948على سبيل المثال غادر تركيا الى اسرائيل بعد تأسيسها في العام 
 1945عام  76965وتراجع عدد اليهود في تركيا من  2491غادر  1950وفي العام  26306غادر 

 GURHAN( ،غورهان غورجاناي ما ال يقل عن ثالثين ألفا.( 1955عام  45995الى 
GURCAN( وانظر كذلك 49ص.2006جامعة انقرة  –، اطروحة جامعية 1955ايلول  7-6أحداث(

يهود تركيا في  ،RIFAT N. BALI رفعت بالي في " 1965و  1945عن تراجع اعداد اليهود بين 
 2003الطبعة الثانية  ،اسطنبول)،1949-1946:حكاية هجرة جماعية (سنوات الجمهورية:عليا

 )432ص.

 1.08الى  1927عام  في المئة 2.78لة نسبية فقد تراجع عدد غير المسلمين في تركيا من وفي محص
نقال عن ايهان اكتار  1959معهد احصاء الدولة للعام وفقا للجدول التالي( 1955عام في المئة 

 )243ص.

 

 توزع السكان في تركيا تبعا لإلنتماء الديني (مليون)

 1955 1945 1935 1927 الطائفة

 23.804.048 18.497.801 15.838.763 13.269.936 مونمسل

 21.784 21.950 21.950 39.511 كاثوليك

 86.655 103.839 125.046 109.905 اورثوذكس

 8.952 5.213 8.486 6.658 بروتستانت

 60.071 60.260 44.526 --- غريغوريان

 45.995 76.965 78.730 81.872 يهود

 37.258 24.146 30.402 140.718 آخرون

مجموع غير 
 المسلمين

378.664 309.140 292.373 260.715 

 1.08 1.56 1.98 2.78نسبة غير 
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 المسلمين

 المسيحيون في تركيا بعد الحرب العالمية الثانية والعوامل الخارجية

 

ع ومشكالتها م ال يمكن فصل تطورات الوضع الداخلي للمسيحيين في تركيا عن عالقات تركيا الخارجية
 .وتبرز هنا العناصر التالية:محيطها اإلقليمي

 التاريخي بين البلدين حول الحدودالعالقات التركية اليونانية  والخالف  -1

عرفت العالقات بين البلدين تقاربا كبيرا بعد توقيع رئيس الحكومة التركية عصمت اينونو ورئيس 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      وزراء اليونان أليفتيريوس فينيزي                     

وقد تدفق التجار اليونانيون في اثرها على  1930تشرين االول  30لوس معاهدة الصداقة في أنقرة 
وبدء التعددية الحزبية في تركيا بدات العالقات تتحسن  تركيا واسطنبول . وبعد الحرب العالمية الثانية

وتأييد األقليات  1950بين الدولتين وعرفت نقطة تحول مع وصول الحزب الديموقراطي الى الحكم عام 
 غير المسلمة له وترشح العديد من غير المسلمين على لوائحه.

وكان من أبرز ترجمة هذا التحول هو عودة األغنياء من اصل يوناني الى االستثمار في تركيا ومحاولة 
تعويض ما خسروه من جراء ضريبة الثروات.بل من مظاهر هذه الرغبة هو نيتهم االستقرار في تركيا  

من عالمات ذلك ان  العديد من   اتالمذة في المرحلة االبتدائية المسجلين في العام الدراسي في مطلع و
. وفي هذا العام زار الملك اليوناني وزوجته الملكة اسطنبول في 1952الستينيات كانوا من مواليد  العام 

 حدث حظي باهتمام وحفاوة األتراك.

ان عدد اليونانيين في تركيا كان في تناقص مستمر منذ العام االتفاق ولكن مع ذلك فإن هذا لم يلغ حقيقة 
 .1923على تبادل السكان في العام 

 25419كان العدد  1932في العام 

 17642ليصل الى  7777تناقص العدد  1935في العام 

 ).52-51ن ص غورجامن االناث.( 4486ذكور و  6002بين   10448بلغ العدد  1960وفي العام 

الوجود المسيحي اليوناني والرومي  يتركز بشكل أساسي في اسطنبول بل في المنطقة الممتدة من   كان
قره كوى الى سركجي واميناوني. وحتى مطلع الستينيات كان تسعين في المئة من معامل الشوكوال 

محالت بيع  والعلكة والسكاكر في اسطنبول وتركيا يملكها روم ويونانيون ومواطنون يونانيون.كما كانت
الحلوى  في معظم احياء اسطنبول بيد اليونانيين والروم.كما كانوا يحتكرون منتجات المواد الغذائية من 
معكرونة وومعلبات زبسكويت وكازو وأجبان ولحوم مقددة وزيوت.كذلك كان القسم األكبر من محالت 

اللهو والتسلية كان قسم كبير منها بيدهم بيع األحذية واألقمشة والقبعات بيد الروم واليونانيين.حتى أماكن 
بمن في ذلك المدراء والخدم  والطهاة والفنانين والموسيقيين.كذلك كان الطباء بمعظمهم منهم ولم يكن 
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يجد األطباء األتراك عمال ألن الناس كانت تفضل الذهاب عند األطباء المسيحيين.كما كانت منطقة باي 
ة كما تباع الصحف اليونانية مع الصحف التركية.كما كانت الدعايات اوغلو تمتليء باألفالم اليوناني

 .).53ن ص. غورجاة اليونانية أيضا.(واالعالنات في كل مكان في اسطنبول واسواقها موجودة باللغ

أثره االيجابي على وضع األقلية  1952نضمام البلدين الى حلف شمال األطلسي في العام وكان ال 
لغربية  وعلى وجود اليونانيين في اسطنبول.وتبادل رئيس الجمهورية جالل بايار التركية في تراقيا ا

 والملك باولوس الزيارات.

بدا اليونانيون في قبرص حركة لطرد االنكليز من قبرص وضم الجزيرة الى  1954و 1953عامي 
ومية في اليونان في ما عرف بحركة اينوسيس.وتحولت القضية القبرصية في وقت قصير الى قضية ق

تركيا حيث ركزت الحكومة على مخاطر التطورات على الوجود القبرصي التركي هناك.وتأسست في 
تركيا جمعيات كثيرة للدفاع عن القبارصة االتراك.كما بدأت الصحف التركية وال سيما حرييات تفبرك 

دات للقبارصة اخبارا تحريضية ضد اليونانيين ومنها ان بطريركية الروم في اسطنبول تجمع مساعا
 )270انسيكلوبيديا الجمهورية المجلد الثاني ص األتراك(

نيسان  نزع  21ألغت تركيا معاهدة أنقرة بسبب األزمة القبرصية.وتال ذلك في  1964اذار  16في 
تركيا الجنسية التركية عن نائب بطريركية الروم في اسطنبول و واسقف ىخر وطردهما خارج 

ا التدبير باالحتجاج وبإخالء العديد من القرى اليونانية على الحدود مع تركيا البالد.وقابلت اليونا هذ
منسكانها األتراك.وقد تركت هذه التطورات اثرها على وضع التجار اليونانيين في اسطنبول وتركيا 

 السبعة آالف. 1964الذين تجاوز عدد الذين ابعدوا منهم حتى ايلول 

لم يعد موجودا في اسطنبول من الروم اكثر من  1965و  1964ونتيجة للتطورات القبرصية عامي 
 BASKIN ORAN السياسة الخارجية التركية المجلد األول،اشراف باسكين اورانألفي شخص.(

 ) .733ص  2002اسطنبول الطبعة الرابعة

ان منذ والتي ورثها الطرففي شمال شرق اليونان او ما يسمى بتراقيا الغربية. قضية األقلية التركية -2
ان وقعت معاهدة لوزان حيث كانت حقوق األتراك المسلمين هناك موضع متابعة لتركيا كما لو انهم 
مواطنوها.وشكلت على الداوم نقطة خالف توتر من وقت آلخر رغم ان عدد هؤالء ال يتجاوز االن 

 المئة ألف في أحسن تقدير.

 ل صفتها المسكونية.والنزاع حو البطريركية االرثوذكسية في اسطنبولوضع  -3

حافظت بطريركية الروم االرثوذكس في اسطنبول على صفتها المسكونية بعد فتح المدينة من قبل 
ادخل  1923.لكن انهيار الدولة العثمانية  وتأسيس الجمهورية في العام 1453السلطان محمد الفاتح عام 

كانت وجهة نظر الدولة الجديدة ان العالقة بين الدولة التركية والبطريركية في مرحلة جديدة حيث 
صالحيات البطريركية في عهد الدولة القومية التركية  يجب ان تنحصر في الساحة التركية وال تتعداها 

الى الخارج وبالتالي تكون البطريركية "مؤسسة تركية".وهذا يدخل في اطار تتريك جميع مؤسسات 
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ولة في العهد الجمهورية حتى اآلن باستثناء الدولة والمجتمع.وكانت هذه السياسة الرسمية للد
 فترتين.واهمية هاتين الفترتين انهما ايضا مرتبطتان بالعوامل الخارجية.

حيث  1960الى  1950األولى في عهد رئيس الحكومة عدنان مندريس الذي حكم عشر سنين من 
معسكر الغربي وانضمام تزامن االنفتاح على البطريركية وغير المسلمين عموما  مع انفتاحه على ال

تركيا الى حلف شمال األطلسي فكانت اجراءات  تسهل عملها وعمل المؤسسات التابعة لها ومنها بل 
على رأسها مدرسة الرهبان في هايبلي اضة. والفترة الثانية كانت فترة انفتاح رئيس الحكومة طورغوت 

 تحرير االقتصاد من مركزية الدولة.اوزال في الثمانينيات على االقتصاد الرأسمالي وبدء عملية 

وقد شكلت بطريركية الروم األرثوذكس في اسطنبول أحد أبرز عناوين العالقة بين الدولة والمسيحيين 
في الداخل ومع العالم الخارجي عموما.ورغم ان معاهدة لوزان قد اعترفت لألقليات بإنشاء مؤسساتهم 

انوا يريدون الغاء وجود البطريركية نهائيا مع العزم على الدينية والتربوية غير ان اتاتورك ورفاقه ك
البطريركية بأنها اداة للفساد 1923كانون الثاني  20إلغاء الخالفة االسالمية.وقد وصف اتاتورك  بتاريخ 

ووكر للفتنة والخيانة وسبب الكوارث ويجب أال تبقى في تركيا بل ان تكون في اليونان.وكان اتهمها في 
بأنها كانت تنظم العصابات وتوزع السالح في العهد العثماني ضد الدولة. ولكنه وافق  1919اب  22

بعد ذلك على بقائها مع رفض االعتراف بأي مسؤولية للبطريركية خارج الحدود التركية وان تكون مثال 
ر من لها صفة مسكونية(عالمية) ودعا الى ان يكون البطريرك من التابعية التركية ويتم تعيينه بقرا

 الدولة التركية.

لكن الخطوة األهم هي في اخراج انتخاب بكريرك للبطريركية من هيمنة روسيا واليونان وإدخال 
الواليات المتحدة طرفا في اللعبة اي "تدويل" الموقع وذلك في انتخابات األول من تشرين الثاني من  

غوراس المعادي للشيوعية.ولما لم حيث نجحت الواليات المتحدة في فرض مرشحها اتينا  1948العام 
يكن يحمل الجنسية التركية كونه مطرانا على شمال وجنوب اميركا فقد بادرت الحكومة التركية الى 

 منحه فورا الجنسية ومن ثم تمكنه من الترشح وانتخابه غيابيا.

ركية.جمعهما كان انتخاب اتيناغوراس بطريركا حدثا مهما في تقارب الدولة التركية مع الكنيسة الت
االنتماء السياسي الواحد كون الطرفين على عالقة جيدة بالواليات المتحدة.بل ان اتيناغوراس حمل لدى 

 وصوله الى انقرة رسالة من الرئيس األميركي ترومان الى الرئيس التركي عصمت اينونو.

لى السلطة عام لكن شهر العسل بدأ فعليا مع وصول الحزب الديموقراطي بزعامة عدنان مندريس ا
وترؤسه الحكومة.وكان من أولى المبادرات المنفتحة على الكنيسة الورثوذكسية هي زيارة  1950

مندريس ووزير الخارجة محمد فؤاد كوبريلي للبطريركية  في اول زيارة لرئيس حكومة تركي اليها 
 1878ني كانت في العام .علما ان الزيارة األخيرة والوحيدة في العهد العثما1952حزيران  6وذلك في 

من جانب الصدر األعظم التركي مدحت باشا.وقد بادر اتيناغوراس الى زيارة هي األولى لبطريرك 
 )193ألتشين ماجار ص .(1453اسطنبول االورثوذكسي الى اياصوفيا منذ احتالله القسطنطينية عام 

لبطريركية والدولة بقيت جيدة ضد المسيحيين وغير المسلمين فإن العالقات بين ا 1955ورغم احداث 
.حيث شنت حملة عنيفة في الصحافة ضد 1964-1963الى أن اندلعت أحداث جزيرة قبرص في العام 
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البطريركية بتهمة دعم القبارصة اليونانيين.وانضمت الحكومة التركية الى الحملة بقرار تفتيش 
واعتباره هذا متعارضا مع األحكام  البطريركية والتثبت من حساباتها المالية رغم معارضة البطريرك

التي تنظم العالقة بين الكنيسة والدولة.وقد ادى هذا الى انتقادات اميركية والى الطلب من بابا الفاتيكان 
حيث زار  1976التدخل وقد حصل ذلك اثناء زيارة البابا يوحنا بولس السادس الى اسطنبول في العام 

تموز  7واعتبر ذلك دعما للمطالبة بمنحها صفة مسكونية.وفي كذلك مقر البطريركية األورثوذكسية 
) وانتخب بدال منه المطران ديميتروس في 211ألتشين ماجار ص توفي البطريرك اتيناغوراس.( 1972

 وكان مطرانا على غوكتشيه اضة وبوزجا اضة في تركيا. 1972تموز  16

عندما استقبل  1989الى العام  1965العام وشهدت العالقات بين الدولة والكنيسة برودة وتوترا منذ 
وكان اول لقاء  1989كانون األول  25رئيس الجمهورية طورغوت اوزال البطريرك ديميتروس في 

رمات .واعتبر البعض ذلك كسرا لمح1952بين ارئيس والبطريرك بعد لقاء اتيناغوراس ومندريس عام 
اذ لن يكون بإمكان تركيا ان تعترض بعد اآلن على استقبال البطريرك االورثوذكسي لرؤساء 

جمهوريات اجانب .وبعدها بسنة زار ديميتروس الواليات المتحدة في اول زيارة لبطريرك اسطنبول الى 
  )234جار ص ألتشين ماهناك (

 لتلبية احتياجات الكنيسة من رجال الدين. في الجزيرة 1844وكانت هذه المدرسة قد تأسست في العام 

استمالك مدرسة الرهبان كما  1918ولكن بعد انهيار الدولة العثمانية قررت الحكومة التركية في العام 
عاما سجلت مدرسة ارهبان في السجالت العقارية  18المدرسة التجارية التابعة للبطريركية.وبعد 

وناني اثار الموضوع مع وزير العدل التركي شكري سراج اوغلو  كمؤسسة تابعة للخزينة.لكن السفير الي
وتعارض القرار مع االتفاقيات المعقودة مع اليونان فطلب الوزير من الحكومة تأجيل البت في 

استمالك الدولة للمدرسة التجارية  1946االستمالك.ونتيجة الدعاوى والمساومات تقرر في العام 
الرهبان من هذا المصير.لكن الحكومة رفضت ان تتحول المدرسة الى اليونانية فقط وانقذت مدرسة 

مدرسة عليا وان تستقدجم اساتذة اجانب او ان يتابع الدراسة فيها طالب اجانب. الى ان جاء مندريس 
. وكانت سياسة مندريس الغربية  عامال مهما في اجراء انفتاح على الواقع 1950الى السلطة عام 

من ذلك اعتبار الصفوف الثالث األخيرة من المدرسة بعد اضافة صف المسيحي في تركيا و
ومن بعدها السماح باستقدام اساتذة وطالب  1950عليها"مدرسة تخصص تيولوجي" وذلك في العام 

اجانب اليها مع تعيين مدير لها من بين المتروبوليتيين والمدير هو نفسه يكون المسؤول عن دير "آييا 
ألتشين  لم يعين احد بعده.( 1960).ولكن بعد وفاة المسؤول عام ayia triadaتريادا(

.وتزامن ذلك مع االنقالب العسكري على عدنان مندريس واعدامه حيث عرف وضع )292ماجار،ص.
المدرسة تراجعا عندما امتنع السفراء األتراك عن منح تأشيرات دخول للطالب الذين يريدون القدوم 

ان اغلقت المدرسة نهائيا .وقد اعترض  1971ت الحكومة التركية في العام للدراسة في المدرسة.وما لبث
من معاهدة لوزان التي تعطي األقليات  40محامي المدرسة على القرار باعتباره يتناقض مع المادة 

حرية انشاء مؤسسات تربوية ودينية.لكن المحكمة لم تأخذ باالعتراض وال تزال حتى اليوم مغلقة وهي 
ألتشين ماجار األوروبية للدخول الى االتحاد األوروبي.( -مهما في ملف المفاوضات التركية تشكل بندا

 .)294ص. 
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 القضية القبرصية -4

مع محاوالت استفراد اليونانيين بالوضع هناك  1965عرفت القضية القبرصية ذروة في التوتر في العام 
لقضية القبرصية مع بدء موجات هجرة رومية ومقاومة تركيا لهذه المحاوالت.ولم تكن مصادفة انفجار ا

جديدة من تركيا الى اليونان.وكان رئيس الحكومة التركية سعاد خيري ارغوبلي واضحا وحادا في 
عندما قال"اليوم اذا  1965تشرين األول  16اليوناني في مؤتمر صحفي  له في  -عكس التوتر التركي

نني ان اتكهن بما سيكون عليه الوضع في اسطنبول.لقد قتل تركي في قبرص واذا اريق دم تركي فال يمك
اتخنا االجراءات الالزمة لمنع مثل هذه الحداث.هذه التدابير كانت موجودة في السابق وأخاف من تكرار 

.وسرعان ما شعر الرئيس     )ياسة االقليات في العهد الجمهوريبالي س ).(1955ايلول( 7-6احداث 
هذا التصريح فرد في اليوم التالي قائال "انها كلمات عصبية وطالحة  التركي جمال غورسيل بخطورة

 ).بالي،سياسة األقليات...وانا لست موافقا عليها.تركيا ليست عشيرة بل دولة".(

وفي الواقع ان  تأثير غير المسلمين في الداخل التركي قد تراجع كثيرا نظرا لتراجع اعدادهم بصورة 
جودهم في فترة الستينيات والبعينيات إال بفضل بعض األحزاب االسالمية كبيرة.ولم يعد يشعر بهم وبو

التي أسسها نجم الدين اربكان او بعض األحزاب القومية المنتشددة التي كانت تذكر باألقليات كمادة 
ابتزاز واستغالل بوصفهم أدوات خارجية. او عندما يزور التركي منطقة الجزر في بحر مرمرة حيث 

 ...)سياسة األقليات  ،بالي  يين واليهود فينتبه الى وجود غير مسلمين في تركيا.(وجود للمسيح

وحيدة في مواجهة حظر  1974وفي صلة بالقضية القبرصية وجدت تركيا بعد غزو قبرص في العام 
السالح األميركي عليها.حيث اكتشفت دور اللوبي األرمني واليوناني في دفع الكونغرس إلقرار حظر 

على تركيا.ومنذ ذلك الوقت بدأت تركيا في سياستها الخارجية االستفادة من وجود األقليات فيها السالح 
للخروج من عزلتها الدولية.ولكن هذا االنفتاح اقتصر على اليهود كمواجه في الواليات المتحدة للوبيين 

 التركي واألرمني.

نسا وانكلترا ضم في عداده رئيس شركة وكانت البداية بعد الغزو لقبرص مباشرة عبر وفد تركي الى فر
ضم وفد تركي الى الواليات المتحدة جاك  1975بروفيلو رجل األعمال اليهودي جاك قمحي.وفي العام 

قمحي اضافة الى رجل األعمال  اليهودي فريد بورال رئيس شركة بورال بيرادرلر والبروفسور األرمني 
بالي  ي الوقت نفسه رئيس شركة مانوكيان قارديشلر.(أرمان مانوكيان االستاذ بجامعة بوغازتشي وف

 ).9سياسة األقليات في العهد الجمهوري ص.

 التمثيل النيابي للمسيحيين في البرلمان

في المئة من عدد نواب مجلس المبعوثان لم تكن  50) كان 1908 -1876في عهد المشروطية األولى(
 التركية لغتهم األم.

 27عربيا و 60مقابل  147) كان عدد النواب من أصل تركي 1912-1908في المشروطية الثانية(
حلمي  -مسألة تمثيل األقلياتأرمنيا واربع يهود وعشرة من أصل سالفي.( 14رزميا و  26ألبانيا و

 ).2012آب  13ياووز جريدة زمان 
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ح حزب ن من الروم هما نيقوال فاكاتشللي و فاسيل كونوس على لوائانتخب اثنا 1946في انتخابات 
الشعب الجمهوري وواحد هو سلمون أداتو اليهودي على الئحة الحزب الديموقراطي. ومع تبدل مزاج 

بدأ حزب الشعب الجمهوري يخفف من معاداته لألقليات وهنا سمح في  1950الناخب واقتراب انتخابات 
االنفتاح األكبر ن لغير المسيحيين بدخول الجيش كضباط.لكن هذه التحوالت لم تنفع اذ إ  1947العام 
عشرة نواب من  1957و  1946من جانب الحزب الديموقراطي حيث انتخب على لوائحه بين  كان

 الروم واألرمن واليهود.

محطة حاسمة في العالقة بين غير المسلمين والسلطة في تركيا.واذا  1950ايار  21شكلت انتخابات 
األقليات غير المسلمة  المعادية لحزب الشعب شكلت أولى المؤشرات على ميول  1930كانت انتخابات 

كانت الفرصة الثانية لهم للتعبير عن مزاجهم ذاك.اذ صبت معظم  1950الجمهوري فإن انتخابات 
اصوات غير المسلمين لصالح مرشحي الحزب الديموقراطي انتقاما من حزب الشعب الجمهوري وكان 

ديموقراطي بقيادة عدنان مندريس وال سيما في لألصوات غير المسلمة رجحان لفوز مرشحي الحزب ال
.وتكرر انتخاب مسيحيين ويهود وأرمن على لوائح الحزب في كثافةبهؤالء مدن اسطنبول حيث يتواجد 

غير مسلم من الفوز على لوائح حزب الشعب  مرشح واحد يتمكن.من دون ان 1957و  1954انتخابات 
ة ضد غير المسلمين فإن هؤالء جددوا منح ثقتهم في الموجه 1955ايلول  7-6الجمهوري.ورغم احداث 

 .1957الحزب الديموقراطي في انتخابات العام 

نهاية لشهر العسل بين غير المسلمين والدولة.بل ان  1960ايار  27وكان االنقالب العسكري في 
تابيف  االنقالبيين اعتقلوا نائبين يهوديين عن الحزب الديموقراطي هما يوسف سلمان و اسحاق أل

 وارسلوهما مع  قيادات الحزب الديموقراطي من نواب وسياسيين الى المحاكمة وتوفيا هناك.

جمال غورسيل ثالثة من غير المسلمين في  الجديد وكان آخر مظهر ايجابي هو تعيين رئيس الدولة
 جمهوريةة رئيس المن حص بعد االنقالب وهم  1961ون الثاني كان 6في  تشكلالمجلس التأسيسي الذي 

وهم ارول ديليك عن اليهود و كالودي السكاري عن الروم وهرمينه اغافني كالوستيان عن 
تشرين األول من العام نفسه.ومن بعدها غاب التمثيل  25األرمن.وانتهت والية المجلس التأسيسي في 

 .1995المسيحي واألرمني واليهودي حتى العام 

قمحي اليهودي على الئحة حزب الطريق المستقيم  انتخب جيفي جوزف1995كانون األول  24في 
.ويقال ان السبب في 1998نيسان  18برئاسة طانسو تشيللر  واستمرت واليته حتى نهاية البرلمان في 

ترشيح جيفي قمحي هو الدور الكبير الذي قام به اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة لمنع  اعتراف 
رفعت بالي"يهود تركيا في سنوات الجمهورية ( نيسان 24يوم  الرمنس األميركي ب "إبادة" ضد االرئي

تم انتخاب  ارول دورا من أصل  سنة 13بعد .و)402ص  2009اوي، اسطنبول  ،كتاب2003 -1950
ن ضمن تحالف مركزي .ولك 2011حزيران  12سرياني بصفة مستقل في منطقة ماردين في انتخابات 

م والديموقراطية الكردي الذي يعود له الفضل في انتخابه. علما ان وال سيما حزب السالمع قوى يسارية 
عدد السريان في تركيا لم يكن يتجاوز العشرين ألفا.ويقول دورا ان شعار تركيا في "لغة واحدة ودولة 

 .)1/11/2011جريدة صوت تركيا واحدة وامة واحدة" ليس سوى سياسة صهر لألقليات.(
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واب المسيحيين وغير المسيحيين في التمثل في البرلمان منذ بدء العهد وهنا نالحظ ان تراجع عدد الن
 الجمهوري يعود ألسباب متعددة منها:

تصاعد نزعة العداء التركية لغير المسلمين بعد احتالل القوات الغربية وال سيما اليونانيين ساحل  -1
 .بعد الحرب العالمية األولى بحر ايجة وازمير

 ين في الجمهورية التركية بعد  اتفاقيات تبادل الرعايا.تراجع عدد المسيحي -2

 

 1955أيلول  7-6أحداث 

النموذج األبرز على جدلية العالقة بين الداخل  1955 شكلت احداث السادس والسابع من أيلول من العام
 والخارج في العالقة بين الدولة التركية والمسيحيين.

جمة محالت ومؤسسات الروم المسيحيين في اسطنبول وازمير تمت مها واليوم الذي تاله ففي هذا اليوم
 أثناء الشغب من الروم العديدوالجزر(في بحر مرمرة) فأحرق جانب منها وسرق الجزء اآلخر وقتل 

 واعقب ذلك  موجة من الهجرة الواسعة للمسيحيين من تركيا الى الخارج.

ردة فعل على شائعات بل كانت في احد او  مهاجة المسيحين في ذلك اليومين لم تكن مجرد مصادفة
مظاهرها استمرار لسياسات التتريك التي بدأت مع االتحاد والترقي واستمرت مع حزب الشعب 

هجير واالسكان بحق األرمن تحديدا واألكراد تالجمهوري بزعامة اتاتورك  حيث طبقت سياسات ال
هر تقرير صادر عن حزب الشعب ظ 1946لتهجيرهم من األناضول وجمعهم في اسطنبول.وفي العام 

الجمهوري يقول"اليوم يوجد في األناضول عدد قليل من الروم بحيث يمكن القول انهم غير 
موجودين.وليس من مكان في األناضول يشكل المسيحيون فيه اي خطر.ولذلك فإن المكان األساسي الذي 

واحدة تقال وهي انه بحلول  يجب اتخاذ اجراءات فيه هو في اسطنبول. وفي هذا االطار فإن كلمة
 CEM KESKINجيم كسكين ) يجب أال يبقى رومي في اسطنبول"(1453الذكرى الخمسمئة للفتح(

 ) 2005أيلول  7،موقع الماركسي، أيلول :حركة تصفية األقليات 7-6 أحداث

التركية ارتفعت حدة النزعة القومية في جزيرة قبرص بين سكانها من الطائفتين  1955مع بداية العام 
الى األمم   1954واليونانية.وشكل كل طرف منظمات  خاصة به.وكانت اليونان قد تقدمت في العام 

المتحدة باقتراح حق الشعب القبرصي تقرير المصير تمهيدا إلعالن استقالله.األمر الذي أثار حفيظة 
 تركيا والقبارصة األتراك.

دورا كبيرا في تغذية الشعور القومي  1950عام ولعب حزب الشعب الجمهوري الذي خسر السلطة في ال
 في الجزيرة.

آب من قبل  29افتتح في   1955أيلول  7آب  و  27ودعت انكلترا الى مؤتمر في لندن بين 
الملكة.شاركت فيه اليونان وتركيا.وقد أطلق وزير الخارجية التركي فاتن رشدي زورلو الذي مثل تركيا 

افتتاح المؤتمر عندما قال ان اي تغيير في وضع الجزيرة سوف يدفع  في المؤتمر،تصريحا شديدا عشية
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كذلك اعادة النظر بوضع  .تركيا الى اعادة النظر في اتفاقية لوزان نفسها بل فسخها اذا تطلب األمر
 ).55غورجان ص تراقيا الغربية والجزر االثني عشرة والروم في اسطنبول نفسها.(

منقسما فتصريحات رئيس الحكومة عدنان مندريس كما زعيم المعارضة لم يكن الموقف الداخلي التركي 
عصمت اينونو وزعماء الحزاب األخرى التقت على رفض اي محاولة لتغيير وجه قبرص 
 ويوننتها.وتعهد مندريس بالدفاع عن حقوق القبارصة األتراك رافضا اي تغيير في وضعها.

نبول بمنأى عن التأثر بالوضع السياسي حيث شنت ولم يكن وضع بطريركية الروم االرثوذكس في اسط
الصحف التركية حملة على لقاء بطريرك االسكندرية االرتوذكسي خريستوفوروس مع ممثلين عن 

في طريقه الى روسيا وفسرت  1955تموز  14بطريركية اسطنبول  اثناء توقف طائرته في تركيا في 
وبالتالي تدخل بطريركية  )57غورجان ص.وذكسي(على انه محاولة إلقامة اتحاد ارث الصحف اللقاء

اسطنبول في الشأن السياسي وكلها عوامل كانت تلعب دورها في شحن النفوس ضد السكان غير 
نفسه  قد أرسل برقية من السفارة التركية في لندن الى  المسلمين وال سيما اليونانيين والروم.وكان زورلو

 في تركيا لتحويل موازين القوى في الجزيرة لصالح األتراك.( انقرة ضروة القيام بعمل ما "هناك" أي
 )كسكين

ايلول نظمت تجمعات في ميدان تقسيم في  5ايلول نظم القبارصة األتراك تظاهرة في لندن وفي  4وفي 
 باتجاه اسطنبول. تحركتاسطنبول.كما شهدت مناطق خارج اسطنبول حشود لشاحنات وتجمعات 

االذاعة التركية ان المنزل الذي ولد فيه أتاتورك في سالونيك في اليونان قد وفي اليوم التالي أعلنت 
بعد الظهر في طبعة ثانية  "اسطنبول اكسبرس"تعرض لهجوم بالقنابل.وأتبع ذلك صدور جريدة 

ف نسخة أل 290الصحيفة طبعت وقد وعكست في مانشيتها الرئيسي خبر االعتداء على منزل اتاتورك. 
كامل أونال   "قبرص تركية" ية.وقد ورد في العدد المطبوع تصريح ناري لرئيس جمعيةفي طبعتها الثان

من امتدت يده على مقدساتنا الثمن غاليا وال نرى اي محظور في ان نقول ذلك  ندّفعالذي قال"سوف 
 )268انسيكلوبيديا الجمهورية،المجلد الثاني الطبعة الرابعة اسطنبول،ص علنا"(

طبع الصحيفة تدفق اآلالف بسرعة الى ميدان التقسيم وساروا في شارع وبعد وقت قصير على 
االستقالل حاملين العصي والحجارة والبلطات.وقاموا اوال برسم اشارات الصليب على األماكن المسيحية 
للروم من اول الشارع حتى مدخل النفق في آخر الشارع.وقامت اعمال مماثلة من النهب والحرق والقتل 

.كما نبشت القبور وخربت في بحر مرمرة حيث تواجد كثيف لألقليات غير المسلمة والجزرفي ازمير 
 المدافن ورميت العظام في الشوارع.وحصل كل ذلك أمام مرأى الشرطة من دون ان تتدخل.

السابع من  -وحتى المساء لم يكن صدر عن الحكومة اي بيان الى أن أعلنت حال الطواري ليلة السادس
ان ما رفعت صباحا لتتكرر احداث القتل والحرق والنهب في اليوم التالي وحتى المساء أيلول وسرع

 حيث اعيد اعالن حال الطواريء.وتدخل الجيش وسيطر على الوضع.

 95مصنعا و 21محال بينها  1004منزال و  4212كانت ثقيلة: تخريب  في اسطنبول محصلة األحداث
مدارس  8مدرسة عائدة لهم و  48مدرسة رومية من أصل  36وكنيسا يهوديا وديرين اثنين  38كنيسة و

 يهودية وخمسة نواد رياضية ومقبرتان.
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كنيسة كاثوليكية ووالقنصلية اليونانية  وفندقادكاكين  6منزال و 14وفي ازمير كانت المحصلة تخريب 
 وجناح اليونان في معرض ازمير والمركز الثقافي االنكليزي.

 مليون دوالر. 54مليون ليرة تركيا اي ما يوازي حينها  150ب وقدرت الخسائر المادية 

نقطة إما احرقت او دمرت او نهبت من  3900لكن ارشيف وزارة الخارجية األلمانية يعرض تضرر 
 موجودة في اسطنبول. نقطةألف  36أصل 

 وتتوزع األماكن المستهدفة دينيا على النحو التالي:

 ستهدفةأماكن العمل الم االنتماء الديني

 2200 روم

 900 أرمن

 400 يهود

 400 مسلمون

 

 كما يلي: ونسبة كل طائفة منها أما ارشيف الخارجية األميركية فيعرض الخسائر

 النسبة% المنازل النسبة% أماكن العمل االنتماء الديني

 80 670 59 2500 روم

 9 150 17 1000 ارمن

 3 25 12 500 يهود

 5 40 10 400 مسلمون

 

 

.(انظر فتكون النسبة األعلى والساحقة للمتضررين من نصيب الروم سواء في أماكن العمل او المنازل
 ).80غورجان ص 
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ديرات الخمسة عشر شخصا قوالملفت ان عدد القتلى خالل الحداث لم يكن كبيرا ولم يتجاوز في أعلى الت
جريح مع  600و  300اف بين من بينهم رجال دين مسيحيون. فيما تراوح عدد الجرحى من كل األطر

 حصول حاالت اغتصاب لحوالي مئتي امرأة غير مسلمة.

شخصا ما لبث ان اطلق  171وفي انقرة  424وفي ازمير  5104وقد اعتقل اثر األحداث في اسطنبول 
 كسكين). سراح معظمهم.(

ث على الشيوعيين وقد ألقى قائد حال الطواريء الجنرال نورالدين أكنوز المسؤولية في اندالع األحدا
عزيز  مثل ونمعروفيساريون كّتاب متوعدا برميهم في السجون ليتعفنوا هناك.وكان من بين المعتقلين 

نيسين وكمال طاهر وحسن عزالدين دينامو.وأكدت الحكومة مسؤولية الشيوعيين عبر بيان أصدرته في 
 .حداث في اسطنبول والبالدالسابع من أيلول متهمة اياهم بترتيب األ

قال رئيس الحكومة  1955ايلول  12وفي مداخالت النواب في جلسة للبرلمان عقد بهذا الصدد في 
عدنان مندريس ان الحكومة كانت على علم بما كان يدبر لكنها لم تكن على معرفة بتوقيت التنفيذ.لكن 

زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض عصمت اينونو اتهم الحكومة بالمسؤولية عما 
 )270انسيكلوبيديا الجمهورية المجلد الثاني ص جرى.(

الذي اطاح بعدنان مندريس قد وجه له ولرئيس الجمهورية جالل  1960ايار  27وكان الفتا ان انقالب 
 7 -6بايار ولوزير الخارجية فاتن رشدي زورلو وآخرين أثناء المحاكمة تهمة الوقوف وراء احداث 

ا كما اتهم وزير الخارجية السابق محمد فؤاد كوبريلي بدعم وإعطاء األوامر بتنفيذه  1955ايلول 
 الخطة.

وتبين الحقا ان قنبلة سالونيك كانت مدبرة من جانب موظف في القنصلية التركية في سالونيك المجاورة 
تماما لمنزل اتاتورك.وقد أثبتت التحقيقات اليونانية ان الموظف حسن أوتشار قد القى بالقنبلة في حديقة 

صلية ما ادى الى كسر زجاج منزل اتاتورك.وتبين ان الديبلوماسي في القنصلية محمد علي بالين هو القن
 الذي ادخل القنبلة بحقيبته من اسطنبول واعطاها الى أوكتاي انغين الذي اعطاها الى اوتشار.

رة الحرب الجنرال  صبري ييرمي بش اوغلو الذي كان يعمل في دائ قالوبعد أربعين عاما من األحداث 
أيلول  7-6ان احداث  ، قالالخاصة أثناء األحداث والذي أصبح الحقا أمينا عاما لمجلس األمن القومي 

"كانت من عمل دائرة الحرب الخاصة.وكانت منظمة بشكل عظيم.وقد بلغت أهدافها".وقد تأكدت 
الية للحكومة ان اعضاء جمعية"قبرص تركية" المو من خاللمسؤولية حكومة الحزب الديموقراطي  

، هم الذين وّزعوا صحيفة اسطنبول اكسبرس بعد ظهر يوم 1955آب  24والتي كانت تأسست في 
علما ان الصحيفة ترتبط باالستخبارات التركية وقريبة من الحزب الديموقراطي السادس من أيلول 

كذلك فإن  .داالحاكم ولم يكن حينها بهذه السهولة ان تصدر طبعة ثانية من صحيفة في وقت قصير ج
 .1957كانون الثاني  12جميع المتهمين قد برأتهم محكمة اسطنبول األولى في 

 وتعددت التفسيرات لما حدث ويمكن اجمالها بما يلي:
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تبعا لمصادر انكليزية وألمانية فإن الحكومة كانت تريد الضغط على اليونان بشأن قبرص عبر حركة  -1
الحكومة تلقي اللوم على الشيوعيين مستشهدة في ذلك ببيانات  محدودة لكن اتساع نطاق األحداث جعل

.(ديليك كان الشاعر المعروف ناظم حكمت قد وجههما الى عمال قبرص برسالتينللحزب الشيوعي كما 
 ).2005أيلول  8، ايلول  صحيفة راديكال 7-6غوفين، أحداث 

تها االقتصادية الداخلية نحوتحويل زماان الحكومة كانت تريد الهرب من أ وتنسب مصادر أخرى الى -2
 االهتمام الى قضية قومية مثل القضية القبرصية.

أما األهداف التي ذكرها ييرمي بش اوغلو وتحققت فكانت وضع البورجوازية التركية المسلمة يدها   -3
 .على االقتصاد والثروات غير المسلمة 

ب الديموقراطي وانفتاحها على غير كانت تستهدف سلطة الحز  1955ويرى آخرون ان احداث  -4
 وان المحّرض األساسي عليها هو حزب الشعب الجمهوري .ن.المسلمي

على الوجود العددي لغير المسلمين في المؤثرة ايلول تداعياتها  7 -6ولقد تركت احداث 
 في المئة من المحالت التي طالها 59دلت على ان نسبة  1955ايلول  7-6.فإحصاءات احداث تركيا

غوفين،صحيفة راديكال  في المئة الى اليهود( 12في المئة الى األرمن و 17التخريب عائدة الى الروم و 
 ).2005أيلول  6

الفا من  288مليونا ربعهم اي  1924الى ان عدد سكان اسطنبول كان في العام  جيم كسكينويعرض 
 شخص. 2000-1500) فال يتجاوز عددهم ال 2005الروم.اما اليوم(

وذلك بفضل مساعي الحكومة  1955ان هجرة غير المسلمين لم تتحقق مباشرة بعد احداث ايلول  ومع
في التعويض على المتضررين وتقديم ضمانات بعدم التعرض لهم، لكنها حصلت الحقا بحيث كان فقدان 

االحساس باألمان السبب في الهجرة بغض النظر عن الحزب الحاكم سواء الحزب الديموقراطي او 
النيابية غير ان  1957زب الشعب الجمهوري.ومع ان غير المسلمين كانوا يريدون مقاطعة انتخابات ح

الخوف من انتقام الحزب الديموقراطي منهم جعلهم يشاركون في االنتخابات خصوصا ان فوز الحزب 
ن كراهية في اسطنبول كان سيكون بفضل أصوات غير المسلمين الذين كانوا يشكلون ثلث الناخبين.كما ا

ايلول  6راديكال  -غوفينغير المسلمين لحزب الشعب الجمهوري ساهمت في اتخاذ قرار المشاركة(
الى عدم  1957.وقد دعا المرشحون المسيحيون على الئحة الحزب الديموقراطي في انتخابات )2005

ب التصويت لحزب الشعب الجمهوري الذي ألحق األذى باألقليات ودعوا الى التصويت للحز
 الديموقراطي.

أثرها الفوري على هجرة المسيحيين واليهود.لكن مرسوما جمهوريا  1955ايلول  7-6لم تترك أحداث 
كان حاسما لجهة مغادرة غالبية من تبقى من المسيحيين وكان عددهم في  1964صدر في العام 

 حوالي المئة ألف. 1955اسطنبول وحدها في العام 
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.وقد تقرر في ذلك المرسوم طرد صة التي انفجرت من جديد في تلك السنةوكان ذلك بسبب األزمة القبر
تراك من اصل يوناني) خارج الحدود التركية.ولكن تأثيرات هذا ع المواطنين اليونانيين(وليس األجمي

غير المسلمين وال سيما المسيحيين اليونانيين اذ ان المواطنين األتراك المرسوم كانت واضحة على 
تراك من أصل يوناني نت في عالقات عمل وقرابة مع هؤالء المواطنين اليونانيين وأدرك األغالبيتهم كا

 انه لم يعد لهم مكان في البالد.

غالبية غير المسلمين من روم  رةدكانت سببا لمغا 1955ايلول  7-6وفي المحصلة النهائية فإن احداث 
 وارمن ويهود تركيا.

أيلول رغم انها طالت المسيحيين  7-6في تركيا اذ ان احداث وتبرز هنا قضية اليهود المتواجدين 
اليونانيين تحديدا غير انها  شملت ولو جزئيا المحالت التابعة ليهود وأرمن.وهو ما يلحظ في الهجرة 

نقال عن وولتر ويكر في دراسة  ،سياسة األقليات...(بالياليهودية الواسعة من تركيا بعد تلك األحداث.
 ).1988يات المتحدة عام الوالفي صادرة 

 

 استنتاجات

 مما تقدم يمكن الوصول الى االستنتاجات التالية:

ان سياسة الدولة التركية تجاه المسيحيين في "الجمهورية التركية" بعد الحرب العالمية الثانية كانت   -
سلطة في العام بل منذ وصول االتحاديين الى ال 1923سياسة ثابتة  ليس فقط منذ تأسيس الجمهورية عام 

.وهي سياسة استمرت مع تأسيس الجمهورية.ولم تختلف بشكل جذري بين الحكومات المتعاقبة 1909
".ورغم مرونة بعض الحكومات  سياسة دولة"علمانية كانت أو عسكرية او اسالمية.بمعنى انها كانت 

حسابات محلية ضيقة خارجية او  احيانا في التعامل مع قضايا المسيحيين نتيجة لعوامل او ضغوطات
 .قبة كال بحسب اسلوبها على تطبيق هذه السياسة عملت الحكومات المتعا انتخابية فقد

 ان هذه السياسة لم تقتصر فقط على المسيحيين بل شملت كل من هو "غير مسلم" ومن بينهم اليهود. -

اليهودي كما ونوعا هذه السياسة هو إضعاف الوجود المسيحي والهدف األساسي واالستراتيجي لان  -
عبر اسليب مختلفة توسلت االقتصاد والثقافة واالعالم والضغط وارتكاب المجازر لدفعهم الى الهجرة 

 خارج البالد.

ببعدين:ديني ان تطهير البالد من المسيحيين وغير المسلمين جاءت وال تزال من منطلقات ايديولوجية  -
بدأت  ة ومجتمع صافيين من العنصر التركي والمسلمواتني. وعمليات التطهير كانت تسعى لخلق دول

وهذا يضفي عليها  خطورة لجهة عدم القدرة .حتى  بالمجازر ضد األرمن خالل الحرب العالمية األولى
عن التراجع عنها او التخفيف منها نظرا لتأصلها  في الدولة والمجتمع.ولقد نجحت اإليدولوجيا، بصفتها 

في مفاوضات لوزان من تهميش األقليات العرقية األخرى في المجتمع من  المسلمة،-المزدوجة التركية
خالل عدم االعتراف بها.اما اضطرار هذه االيديولوجيا االعتراف باألقليات المسيحية فقد واجهها 
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بااللتفاف عليها وتفريغ حقوق المسيحيين وغير المسلمين في لوزان من مضمونها أو عبر سياسات 
 ا حصل في محطات كثيرة من الوجود المسيحي في تركيا.الرهيب والضغط كم

ان سياسة التمييز ضد األقليات المذهبية المسلمة مثل العلويين سواء في العهد العثماني او في العهد  -
الجمهوري في ظل كل انواع الحكومات وعدم االعتراف بالهوية العلوية كمعتقد مستقل وحصر 

 -ب الحنفي يتيح استبدال كلمة مسلم في سياسة بناء "مجتمع تركياالعتراف من جانب الدولة بالمذه
 سني ". –" تركي لتكون استرتيجية الدولة إقامة مجتمع  "سّني"مسلم" بكلمة 

لقد ورثت الجمهورية التركية امبراطورية عثمانية مترامية األطراف ومتعددة القوميات  -
الى حدود الجمهورية التركية تركت خلفها كما  واألديان.وعندما انحسرت األمبراطورية عن اراضيها

في الداخل مع تلك التي بقيت خارج  كبيرا من المشكالت نتيجة تداخل العناصر االتنية والدينية والمذهبية
تداخل العاملين الداخلي والخارجي وظهور تأثيرات جدلية حدود الجمهورية.وهذا فتح الباب واسعا أمام 

المشكالت الناتجة عن قضايا  من تأثيرات االنهيار العثماني مثل وبين  يحيينبين الواقع الداخلي للمس
الوضع في قبرص والعالقة مع اليونان والوضع القانوني للكنيسة االورثوذكسية في تركيا وال سيما 

 بطريركية اسطنبول.

سيحيين في في تحسين وضع الم 1963لم تنجح سياسة تقرب تركيا من االتحاد األوروبي منذ العام  -
الداخل.واليوم فإن جميع الملفات المتصلة بالوضع المسيخي في تركيا ال تزال عالقة ولم يحصل فيها اي 

مليونا وال يمكن ان يشكلوا  73تقدم يذكر رغم ان عدد المسيحيين اليوم ال يتجاوز المئة ألف من أصل 
ح الخارج.وعلى هذا ال تزال تركيا اي تهديد للوحدة الداخلية او ان يقوموا بأي دور "تخريبي" لصال

ترفض االعتراف بالصفة المسكونية للبطريركية األورثوذكسية في اسطنبول وال تزال مدرسة الرهبان 
في "هايبلي أضه" مغلقة.كما ال تزال حرية التحرك للكنيسة مقيدة ويسقط العديد من رجال الدين 

دة امالك األوقاف التي كانت صادرتها الدولة المسيحيين ضحية عمليات اغتيال.وكل ما انجز كان اعا
وقد كان من ابرز األمثلة على الذهنية العدائية للمسيحيين في تركيا هو النظرة على مراحل الى الكنيسة.

ألوروبا واالتحاد األوروبي التي يقول الى الحضارة البيزنطية التي تشكل  األساس الثقافي والحضاري 
حين وصف رئيس حكومة تركيا  يدون االنضمام اليها لكن بشروطهم هم،المسؤولون األتراك انهم ير

االسالمي رجب طيب اردوغان الحضارة البيزنطية بأنها حضارة سوداء في كلمة له بجامعة القاهرة في 
 . 2011ايلول 

 ان تعثر تقدم تركيا على طريق االتحاد األوروبي وانخراطها المطرد في مشكالت الشرق األوسط  -
يبعدها اكثر عن   يع العربي"،بروال سيما بعد ظهور ما يسمى ب "ال هاجها سياسات مذهبية واتنيةوانت

امكانية مقاربة وضع المسيحيين في تركيا وما يتصل بهم من قضايا خارجية(العالقة مع اليونان وقبرص 
بطريقة معاصرة تضمن (العلويين مثال)  وارمينيا) كما العناصر غير التركية(األكراد مثال) وغير السنية

ان التغيير في تركيا في بعض تعزيز الديموقراطية والمساواة في المواطنية وحرية التعبير واالعتقاد.
المجاالت لم يتحقق بإرادة ذاتية وكان يحتاج دائما الى تدخل الديناميات الخارجية التي تمثلت بعد الحرب 

ان العودة الى تطبيق االصالحات وفقا  ن أشكال سبقته.العالمية الثانية باالتحاد األوروبي وما شابهه م
لمعايير االتحاد األوروبي وحدها التي تمّكن تركيا من مقاربة الملف غير المسلم، والمسيحي خصوصا، 
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وهذا رهن بإرادة األتراك .وتضمن المساواة في المواطنية بطريقة معاصرة تحترم المعتقدات والحريات
(أو اي  لدى اسالميي حزب العدالة والتنميةان االندماج بأوروبا  التي ال يبدو االستراتيجية وخياراتهم

 .واحدا منها طرف آخر اساسي)

 

 


