Τι θα γίνει με τους μαχητές του
ISIS;
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Οι τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα
τη διαφυγή μαχητών του ISIS. H ΕΕ εκφράζει τις ανησυχίες της. Έχει σχέδιο αντιμετώπισης
της κατάστασης η Τουρκία;
Τοσχέδιο του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να δημιουργήσει ζώνη ασφαλείας στα σύνορα
με τη βόρεια Συρία, στην οποία θα επιστρέψουν δυο εκατομμύρια Σύροι πρόσφυγες που ζουν στη
χώρα του και παράλληλα θα πλήξει τις αυτοδιοικούμενες περιοχές των Κούρδων στην περιοχή δεν
είναι καθόλου σίγουρο ότι θα επιτύχει.
Σύμφωναμε τον Αμντέλ Μπάρι Ατβάν, αρχισυντάκτη της εφημερίδας Rai al Youm, η Τουρκία
διατρέχει μεγάλους κινδύνους εξ αιτίας της επίθεσης. Καταρχάς έχει να αντιμετωπίσει τους
Κούρδους, οι οποίοι είναι άριστα εξοπλισμένοι από τις ΗΠΑ. Επίσης η μετακίνηση και η φροντίδα
τόσων χιλιάδων προσφύγων σημαίνει μια τεράστια οικονομική επιβάρυνση. Ακόμη κανείς δεν
μπορεί να αποκλείσει ότι αργά ή γρήγορα στις μάχες θα εμπλακεί και ο συριακός στρατός και το
ό,τι η Τουρκία θα αποκτήσει τον έλεγχο στις φυλακές, όπου κρατούνται μέλη του Ισλαμικού

Κράτους αποτελεί μια πραγματική ωρολογιακή βόμβα.
Τοερώτημα πώς θα συμπεριφερθούν οι ισλαμιστές είναι ανησυχεί ιδιαίτερα και την Ευρώπη.
Πολλοί από αυτούς κατάγονται από ευρωπαϊκές χώρες και ίσως επιχειρήσουν να επιστρέψουν σε
αυτές. Κοντά στη περιοχή όπου γίνονται οι επιθέσεις υπάρχουν τρεις καταυλισμοί όπου
κρατούνται τζιχαντιστές. Ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι ο αλ Χολ, βρίσκεται εκτός της ζώνης των
στρατιωτικών επιχειρήσεων, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι δεν θα χτυπηθεί από
πυρά. Επίσης οι Κούρδοι μπορεί να αποφασίσουν να αποσύρουν ένα τμήμα των φρουρών
γεγονός που θα έκανε πιο εύκολη την απόδρασή τους.
Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τα τουρκικά ΜΜΕ για τους ισλαμιστές
Όπωςεπισημαίνει η Κλαούντια Ντάντσκε, επικεφαλής της συμβουλευτικής υπηρεσίας για θέματα
αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης: "Στη φυλακή του αλ Χολ υπάρχουν πολλές γυναίκες
που ανήκουν στο Ισλαμικό Κράτος και αυτές οι γυναίκες θέλουν να ξαναζωντανέψουν αυτό το
μόρφωμα. Θα χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία και θα το σκάσουν και θα αναλάβουν και πάλι
δράση. Θα μπορούσε να γίνει εξέγερση στις φυλακές, σαμποτάζ, οτιδήποτε".
Γιατον εάν η Τουρκία είναι επαρκώς προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση, η
Γερμανίδα ειδικός αμφιβάλλει: "Για την Τουρκία αυτή τη στιγμή άλλα θέματα είναι σημαντικά. Είναι
τα θέματα ασφαλείας διότι επιρρίπτει στην κουρδική οργάνωση YPG ότι είναι το συριακό
παρακλάδι του PKK. Και πάνω από όλα είναι οι Σύροι πρόσφυγες που θέλει να μεταφέρει σε αυτή
τη ζώνη. Το θέμα του Ισλαμικού Κράτους και των οικογενειών τους δεν απασχολεί καθόλου τα
τουρκικά ΜΜΕ".
Εκτόςαπό τους καταυλισμούς που κρατούνται μέλη του ISIS και των οικογενειών τους υπάρχουν
και οι κανονικές φυλακές και αυτές βρίσκονται στη ζώνη των επιχειρήσεων. Σε αυτές κρατούνται
άντρες, ανάμεσα σε αυτούς πολύ υψηλόβαθμα στελέχη και κανείς δεν θέλει μάθει τι θα γίνει εάν
ελευθερωθούν.
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