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Περί δημιοσργίας Ζώνης Αζθαλείας ζηη Σσρία
Σνπ Υξήζηνπ Μελάγηα
ηηο 02-10-2014, ε Μεγάιε Σνπξθηθή Δζλνζπλέιεπζε ππεξςήθηζε, κε 298 ςήθνπο
ππέξ θαη 98 ςήθνπο θαηά, ην ζρεηηθό ππόκλεκα πξνθεηκέλνπ λα εμνπζηνδνηεζεί ε
θπβέξλεζε λα αλαζέζεη ζηηο ηνπξθηθέο έλνπιεο δπλάκεηο ηε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ
πέξαλ ησλ ζπλόξσλ εληόο ηνπ ηξαθηλνύ θαη ζπξηαθνύ εδάθνπο. εκεησηένλ όηη ην
εζληθηζηηθό θόκκα ΜΖΡ ζηήξημε ηελ θπβεξλεηηθή πξόηαζε, ελώ ηα ππόινηπα θόκκαηα
ηεο αληηπνιίηεπζεο, ην ξεπνπκπιηθαληθό CHP θαη ην θνπξδηθό HPD, θαηαςήθηζαλ ην
ππόκλεκα. Αλαιπηηθόηεξα, ην θείκελν ηνπ ελ ιόγσ ππνκλήκαηνο πνπ έθεξε ηελ
ππνγξαθή ηνπ πξσζππνπξγνύ Νηαβνύηνγινπ αλέθεξε ηα εμήο:
«Η Τνπξθία: α. Θα ιάβεη θάζε αλαγθαίν κέηξν, ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνύο
δηθαίνπ, γηα ηελ εζληθή ηεο αζθάιεηα έλαληη ηξνκνθξαηηθώλ απεηιώλ θαη θάζε
είδνπο θηλδύλνπ. β. Θα εμαιείςεη όιεο ηηο επηζέζεηο ελαληίνλ ηεο,
πξνεξρόκελεο από ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην Θξάθ θαη
ζηε Σπξία. γ. Θα εμαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε ηεο αζθαιείαο ηεο έλαληη άιισλ
πηζαλώλ θηλδύλσλ, όπσο ηα καδηθά ξεύκαηα πξνζθύγσλ.
Οη ηνπξθηθέο έλνπιεο δπλάκεηο, έγθαηξα, πνηνηηθά, πνζνηηθά θαη νξηνζεηεκέλα,
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμειίμεσλ
πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ζα ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε κηαο ηαρείαο θαη
δπλακηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα επαγξππλά θαη ζα δηαθπιάηηεη δξαζηηθά ηα ύςηζηα
ζπκθέξνληα ηεο Τνπξθίαο, ώζηε λα κελ απαηηεζεί αξγόηεξα ε δπλακηθή
απνθαηάζηαζε απηώλ ησλ ζπκθεξόλησλ, ζύκθσλα κε ηε ξνή ησλ κειινληηθώλ
εμειίμεσλ.
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 92 ηνπ Σπληάγκαηνο,
παξαθαιώ λα δνζεί ε έγθξηζε γηα έλα έηνο, αξρήο γελνκέλεο από ηηο 04-102014, ώζηε ε θπβέξλεζε λα πξνβεί ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο πνπ ζα
θαζνξίδνπλ ηε ιήςε θάζε κέηξνπ γηα λα εμαιεηθζνύλ νη θίλδπλνη θαη νη απεηιέο,
ρξεζηκνπνηώληαο, ζην κέηξν πνπ ζα θαζνξίζεη ε θπβέξλεζε, ηηο έλνπιεο
δπλάκεηο ηεο ρώξαο θαη ηηο έλνπιεο δπλάκεηο μέλσλ θξαηώλ πνπ βξίζθνληαη
ζηελ Τνπξθία, γηα ηε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσο πέξαλ ησλ ζπλόξσλ θαη γηα ηελ
επέκβαζε απηώλ ζε μέλα θξάηε. Πξσζππνπξγόο Αρκέη Νηαβνύηνγινπ.»
Μέζσ ηνπ ππνκλήκαηνο απηνύ, ε Σνπξθία: πξώηνλ, επηδηώθεη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
πεξηθεξεηαθνύ ξόινπ ηεο. Γεύηεξνλ, ζα πξνβάιιεη δηεζλώο όηη, αθελόο δελ είλαη νύηε
ππεύζπλε νύηε κέξνο απηνύ ηνπ πνιέκνπ, αθεηέξνπ επηθνξηίδεηαη έλαλ
πξσηαγσληζηηθό ξόιν γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαθύιαμε ησλ ακάρσλ πιεζπζκώλ,
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ππεξαζπηδόκελε παξάιιεια ην δίθαην ηεο Μέζεο Αλαηνιήο κε ραξαθηεξηζηηθό
παξάδεηγκα ηηο ελέξγεηέο ηεο γηα επίιπζε ηνπ παιαηζηηληαθνύ πξνβιήκαηνο. Σξίηνλ,
θαηαδεηθλύεη όηη δελ ζα παξακείλεη αδξαλήο ζην ελδερόκελν είηε δεκηνπξγίαο
ηεηειεζκέλσλ ζηελ πεξηνρή, είηε κηαο πξνζσξηλήο ιύζεο ζηε ζπξηαθή θξίζε.
Σέηαξηνλ, ζα επηδηώμεη λα πείζεη ηηο κεγάιεο δπλάκεηο όηη απνηειεί κηα ρώξα πνπ
πξαγκαηνπνηεί ηηο πιεξέζηεξεο αλαιύζεηο γηα ηηο θξίζεηο ζην Ηξάθ θαη ηε πξία. Καη
πέκπηνλ, ζεσξεί όηη πξέπεη λα ππάξμεη απνθαζηζηηθόηεηα ζηελ αληηκεηώπηζε όισλ
ησλ ηξνκνθξαηηθώλ νξγαλώζεσλ ζηελ πεξηνρή θαη πξέπεη λα ιεθζνύλ πνιύ ζνβαξά
ππόςε νη πξνηάζεηο θαη νη πξνεηδνπνηήζεηο ηεο Σνπξθίαο.
πλαθόινπζα δε, ην ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα ην ελδερόκελν δεκηνπξγίαο Εώλεο
Αζθαιείαο ζηε πξία απνηειεί έλα από ηα πην πνιπζπδεηεκέλα ζέκαηα θαη
πεξηιακβάλεηαη κεηαμύ ησλ θπξηόηεξσλ ζηξαηησηηθώλ κέηξσλ πνπ ζα πξέπεη λα
ιεθζνύλ. Ωζηόζν, γηα ηε δηεμαγσγή κηαο αζύκκεηξεο επηρείξεζεο απηήο ηεο
θαηεγνξίαο ζα πξέπεη λα ζπλεμεηαζζνύλ νη αθόινπζνη παξάγνληεο. Πξώηνλ, πνηνο
ζα είλαη ν ζθνπόο ηεο, πνπ θαη ζε πόζν βάζνο ζα θζάζεη ε ελ ιόγσ δώλε. Γεύηεξνλ,
πσο θαη από πνηόλ (πνηνπο) ζα δηεμαρζεί ε επηρείξεζε. Σξίηνλ, ε κνξθνινγία ηνπ
εδάθνπο. Σέηαξηνλ, ε εζληθή, ζξεζθεπηηθή θαη δνγκαηηθή ζύλζεζε ησλ
πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ πνπ δνπλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα δηεμαρζεί ε επηρείξεζε.
Πέκπηνλ, νη ζρέζεηο ησλ ελ ιόγσ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ κε ην θαζεζηώο Άζαλη,
ηνπο αληηθαζεζησηηθνύο θαη ηηο ππόινηπεο επαλαζηαηηθέο νκάδεο πνπ δξνπλ ζηελ
πεξηνρή. Έθηνλ, ε αληίιεςε ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ γηα ηελ Σνπξθία, εθόζνλ απηή
αλαιάβεη ηνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν ηεο επηρείξεζεο. Καη έβδνκνλ, νη θίλδπλνη θαη νη
απεηιέο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ ζην εζσηεξηθό ηεο Σνπξθίαο από «εμσγελείο»
παξάγνληεο (π.ρ. ην Ηξάλ, νη ηδηραληηζηέο ηνπ Ηζιακηθνύ Κξάηνπο θαη ε Αι Κάηληα). Αο
ζεκεησζεί αθόκε, πσο ε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο απηήο είλαη βέβαην όηη ζα
εθιεθζεί από ηηο δπλάκεηο πνπ ζηεξίδνπλ ηνλ Άζαλη σο εηζβνιή, θαηνρή θαη
θαηαπάηεζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο ηεο πξίαο. Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη
ππάξρεη θίλδπλνο γηα πεξαηηέξσ θιηκάθσζε ηεο έληαζεο ζηελ πεξηνρή θαη πηζαλόλ
απηό λα απνηειέζεη ηελ αηηία ελόο πεξηθεξεηαθνύ πνιέκνπ κε ηελ άκεζε ή έκκεζε
εκπινθή πνιιώλ θξαηώλ.
Φπζηθά, ην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο Εώλεο Αζθαιείαο δελ πξνέθπςε ηώξα.
πγθεθξηκέλα, ζηηο 25-8-2012 ε ηνπξθηθή εθεκεξίδα Zaman παξνπζίαζε ηηο
ηνπξθηθέο ζέζεηο, κέζσ δειώζεσλ ηνπ ηόηε ππνπξγνύ Δμσηεξηθώλ θαη λπλ
πξσζππνπξγνύ Αρκέη Νηαβνύηνγινπ, γηα ηηο επόκελεο θηλήζεηο ηεο Άγθπξαο
αλαθνξηθά κε ηελ θξίζε ζηε πξία. πγθεθξηκέλα ν Νηαβνύηνγινπ δήισζε ηα εμήο:
«Γηα ηε δεκηνπξγία Ζώλεο Αζθαιείαο λνηίσο ησλ ηνπξθνζπξηαθώλ ζπλόξσλ ζα
πξέπεη λα ππάξμνπλ νη αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο. Πξώηνλ, εάλ δηνγθσζεί ν αξηζκόο
ησλ πξνζθύγσλ, ζα πξέπεη νη άλζξσπνη απηνί λα βξνπλ άζπιν θαη λα ηνπο
παξαζρεζεί αλζξσπηζηηθή βνήζεηα εληόο ησλ εδαθώλ ηεο Σπξίαο. Δεύηεξνλ, εάλ θαηά
κήθνο ησλ ηνπξθνζπξηαθώλ ζπλόξσλ δεκηνπξγεζνύλ αζύκκεηξεο απεηιέο, ηόηε ζα
πξέπεη λα ιεθζνύλ ηα αλαγθαία αληίκεηξα. Δελ ζα πξέπεη λα απηνλνκεζεί θακία
πεξηνρή ηεο Σπξίαο θαη θαλέλαο δελ ζα πξέπεη λα ελεξγήζεη κνλνκεξώο γηα ηελ
εμεύξεζε ηεο νπνηαζδήπνηε ιύζεο.»
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Όκσο ηη ζεκαίλνπλ όια απηά γηα ηελ Σνπξθία θαη ηη πξνηίζεηαη λα πξάμεη ε Άγθπξα;
Όπσο πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε ηνπξθηθώλ πεγώλ, ε αληίιεςε ηεο Άγθπξαο γηα
ηε δεκηνπξγία Εώλεο Αζθαιείαο εζηηάδεηαη ζηα εμήο ζεκεία:
 ηε δεκηνπξγία κηαο αζθαινύο πεξηνρήο όπνπ ζα θαηαθεύγνπλ νη δησθόκελνη από
ηηο επηζέζεηο ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άζαλη θαη ηνπ ISID. Δπίζεο, νη Σνύξθνη είλαη
ζεηηθνί ζηελ αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο ηεο ελ ιόγσ επηρείξεζεο.
 ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ
αζθαιείαο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αύμεζε ησλ πξνζθπγηθώλ ξεπκάησλ πξνο
ηελ Σνπξθία. Ήδε ν αξηζκόο ησλ πξνζθύγσλ μεπέξαζε ην 1,5 εθαηνκκύξην.
 ηε δξνκνιόγεζε εμειίμεσλ γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ Άζαλη, δεδνκέλνπ όηη ε ηδέα
θαη κόλν ηεο ύπαξμεο κηαο αζθαινύο πεξηνρήο πηζαλόλ λα πξνηξέςεη αξθεηά
θπβεξλεηηθά ζηειέρε (ζηξαηησηηθνύο, αζηπλνκηθνύο θ.ιπ.) λα άξνπλ ηνπο ηπρόλ
ελδνηαζκνύο ηνπο θαη λα ιηπνηαθηήζνπλ.
 ηελ απνηξνπή δηεμαγσγήο «ηξνκνθξαηηθώλ» ελεξγεηώλ εληόο ηνπ ηνπξθηθνύ
εδάθνπο πξνεξρόκελεο από ηε πξία.
 Γηα λα εμαζθαιηζζεί ηόζν ε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα όζν θαη ε ζηξαηησηηθή
αζθάιεηα (επίγεηα θαη ελαέξηα), ε δώλε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα πξέπεη λα έρεη
βάζνο πεξίπνπ 20-30 ρικ. Ωζηόζν, ην ζπξηαθό έδαθνο θαηά κήθνο ησλ ζπλόξσλ
κε ηελ Σνπξθία, κήθνπο 910 ρικ, παξνπζηάδεη αξθεηέο ηδηαηηεξόηεηεο κε
απνηέιεζκα ζε αξθεηέο πεξηνρέο ην βάζνο ηεο Εώλεο Αζθαιείαο λα κελ
ππεξβαίλεη ηα 5 ρικ.
 Ζ ελ ιόγσ επηρείξεζε ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ επηά έηε θαη ζα πξέπεη λα
ππνζηεξηρζεί από ηα Ζλσκέλα Έζλε, ώζηε λα απαιιαρζεί ε Σνπξθία από έλα
ζεκαληηθό κέξνο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο επηρείξεζεο απηήο. Άιισζηε γηα ηελ
πξνζηαζία, από αέξνο θαη από ην έδαθνο, ησλ πεξηνρώλ αζθαιείαο πνπ ζα
δεκηνπξγεζνύλ ζα απαηηεζνύλ ζεκαληηθέο πηζηώζεηο.
 Γελ ζα επηηξαπεί ε κεηαζηάζκεπζε ακεξηθαληθώλ πνιεκηθώλ αεξνζθαθώλ θαη κε
επαλδξσκέλσλ αεξνζθαθώλ UAV’s ζηελ αεξνπνξηθή βάζε ηνπ Ηncirlik. Ωζηόζν,
ζα επηηξαπεί ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο βάζεσο απηήο γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ UAV’s
πνπ επηρεηξνύλ από ηελ Κξήηε, θαζώο επίζεο ησλ αεξνζθαθώλ ελαεξίνπ
αλεθνδηαζκνύ. Παξ’ όια απηά, δελ ζα πξέπεη λα απνθιεηζζεί ην ελδερόκελν νη
Σνύξθνη λα ππαλαρσξήζνπλ, δηεθδηθώληαο όκσο αληαιιάγκαηα από ηνπο
Ακεξηθαλνύο αλαθνξηθά κε ηνπο Κνύξδνπο, ηελ απαγόξεπζε πηήζεσλ
αεξνζθαθώλ θαη ειηθνπηέξσλ ηεο πξίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη ηηο
ηνπξθηθέο ακθηζβεηήζεηο ησλ θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ ηεο Διιάδνο θαη ηεο
Κύπξνπ.
 Θα αλαβαζκηζζεί έηη πεξαηηέξσ ν ζηξαηεγηθόο ξόινο ησλ Κνύξδσλ.
ε ό,ηη αθνξά ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ηεο πεξηνρήο, πνπ ζρεδηάδεηαη λα
δεκηνπξγεζεί ε Εώλε Αζθαιείαο, θξίλεηαη ζθόπηκνο ν δηαρσξηζκόο ηεο ζε 6 ηνκείο
(βι. Υάξηε) πξνθεηκέλνπ απηνί λα εμεηαζζνύλ μερσξηζηά.
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Τομείς 1, 3 και 6: Θεσξνύληαη από ηνπο πην επηθίλδπλνπο θαη έρνπλ ηα αθόινπζα
ραξαθηεξηζηηθά:
 ηνλ ηνκέα 1 ππάξρεη ε ζπλνξηαθή πύιε YAYLADAĞI-KESEB, ε νπνία πξηλ 4
κήλεο είρε πεξάζεη ζηνλ έιεγρν ησλ δπλάκεσλ ηνπ Ηζιακηθνύ Μεηώπνπ, σζηόζν
κεηά από έλα κήλα επαλήιζε πάιη ππό ηνλ έιεγρν ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άζαλη.
 ηνλ ηνκέα 3 ππάξρεη ε ζπλνξηαθή πύιε ISLAHİYE-MEYDANİ EKBEZ, ε νπνία
ηειεί ππό ηνλ έιεγρν ησλ δπλάκεσλ ηνπ θνπξδηθνύ θόκκαηνο PYD.
 ηνλ ηνκέα 6 ππάξρεη ε ζπλνξηαθή πύιε GİRMELİ-KAMIŞLI, ε νπνία ηειεί ππό
ηνλ έιεγρν ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άζαλη θαη νη ζπλνξηαθέο πύιεο ŞENYURTDERBESYE θαη CİZRE-ANDİVAR πνπ ηεινύλ ππό ηνλ έιεγρν ησλ δπλάκεσλ ηνπ
θνπξδηθνύ θόκκαηνο PYD.
 Από ηνλ ηνκέα 1 ππάξρεη πξόζβαζε ζηε ζάιαζζα θαη δηεπθνιύλεηαη ε άθημε ηεο
βνήζεηαο ηόζν γηα ηνπο πνιίηεο όζν θαη ηνπο αληηθαζεζησηηθνύο. Θα πξέπεη
επίζεο λα ζεκεησζεί όηη ε ζαιάζζηα πξόζβαζε ηνπ ηνκέα απηνύ πξνθαιεί θνβηθό
ζύλδξνκν ζηελ Άγθπξα, ζε πεξίπησζε επεθηάζεσο ηεο επηξξνήο ησλ Κνύξδσλ
θαη δηέμνδό ηνπο ζηε ζάιαζζα.
 Σν επίπεδν απεηιήο από ηνλ ηνπηθό πιεζπζκό είλαη ηδηαίηεξα πςειό.
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 Τθίζηαηαη πςειόο θίλδπλνο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο από ηηο δπλάκεηο ηνπ Άζαλη
ζην ηνκέα 1, ιόγσ ηνπ ζελαξίνπ δεκηνπξγίαο κπααζηθνύ θξάηνπο, ζην νπνίν ζα
εληαρζνύλ νη πόιεηο Λαηηάθεηα θαη Σαξηνύο.
 Δηζέξρνληαη ζε πεξηνρέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ην ΡΚΚ.
 Δίλαη δύζθνινο ν ζηξαηησηηθόο έιεγρνο ησλ πεξηνρώλ δηόηη έλα ζεκαληηθό ηκήκα
ηνπ εδάθνπο είλαη νξεηλό θαη δαζώδεο.
Τομέας 2: Θεσξείηαη ν πην αζθαιήο θαη έρεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
 ηνλ ηνκέα απηό ππάξρνπλ δύν ζπλνξηαθέο πύιεο: α. Ζ ζπλνξηαθή πύιε
KARBEYAZ-AZMARİN, ε νπνία γηα καθξό ρξνληθό δηάζηεκα ήηαλ θιεηζηή θαη
άλνηγε κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ενξηώλ. Με ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ ζηε πξία
απηή δελ ιεηηνπξγεί θαη ηειεί ππό ηνλ έιεγρν ησλ δπλάκεσλ ηνπ ηξαηνύ ηεο
Διεύζεξεο πξίαο [Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)]. β. Ζ ζπλνξηαθή πύιε
CİLVEGÖZÜ-BAB EL HAVA πνπ βξίζθεηαη ζηα όξηα ηνπ ηνκέσλ 2 θαη 3 θαη ε
νπνία από ην ηέινο ηνπ 2011 κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2013 ηεινύζε ππό ηνλ
έιεγρν ησλ δπλάκεσλ ηνπ ηξαηνύ ηεο Διεύζεξεο πξίαο, νπόηε θαη πέξαζε ζηνλ
έιεγρν ησλ δπλάκεσλ ηνπ Ηζιακηθνύ Μεηώπνπ ύζηεξα από αηθληδηαζηηθή
επηρείξεζε. εκεηώλεηαη όηη από ηελ ελ ιόγσ πύιε δηαθηλνύληαη εθόδηα
αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο από ηελ Σνπξθία, ηα νπνία κεηαθνξηώλνληαη ζε ζπξηαθά
θνξηεγά νρήκαηα.
 Ζ απεηιή από ηνλ ηνπηθό πιεζπζκό είλαη πεξηνξηζκέλε.
 Ζ νκαιόηεηα ηνπ εδάθνπο δηεπθνιύλεη ηελ εύθνιε πξόζβαζε ησλ πξνζθύγσλ.
 Σν νηθνλνκηθό θόζηνο ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη πεξηνξηζκέλν.
 Ζ απεηιή από ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηνπ Άζαλη είλαη ρακειή δηόηη ν ελ ιόγσ
ηνκέαο δελ εηζέξρεηαη ζηε θξίζηκεο ζεκαζίαο, γηα ηνπο θαζεζησηηθνύο, πεξηνρή
ηεο Λαηηάθεηαο.
 Δίλαη εύθνιε ε πξνζέγγηζε ησλ ύξησλ από ηα κεγάια αζηηθά θέληξα.
 Έλαληη ηνπ ηνκέα απηνύ θαη εληόο ηνπ ηνπξθηθνύ εδάθνπο επξίζθνληαη ηα
πεξηζζόηεξα ζηξαηόπεδα πξνζθύγσλ πνπ έρεη νξγαλώζεη ε Σνπξθία.
 Γελ ππάξρεη πξόζβαζε ζηε ζάιαζζα.
 Γελ πθίζηαηαη ζνβαξόο θίλδπλνο γηα ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ εζληθώλ θαη
ζξεζθεπηηθώλ θνηλνηήησλ. πγθεθξηκέλα, κεηαμύ ζνπληηώλ-αιανπηηώλ θαη
Αξάβσλ-Κνύξδσλ-Σνπξθκέλσλ.
 Γελ εηζέξρεηαη ζε πεξηνρέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ην ΡΚΚ.
Τομείς 4 και 5: Μέρξη ηηο επηηπρίεο ησλ δπλάκεσλ ηνπ ISID ζεσξνύλην από ηνπο πην
αζθαιείο ηνκείο, σζηόζν ζηε ζπλέρεηα ην επίπεδν απεηιήο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά.
Αλαθνξηθά δε, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνκέσλ απηώλ παξαηίζεληαη ηα εμήο
ζηνηρεία:
 ηνλ ηνκέα 5, ζηε ζέζε 36°38′19″Β 38°12′27″Α, 38 ρικ. πεξίπνπ από ηα ηνπξθνζπξηαθά ζύλνξα επξίζθεηαη ην καπζσιείν ηνπ νπιετκάλ αρ, ην νπνίν απνηειεί
ην κνλαδηθό ηνπξθηθό έδαθνο πέξαλ ησλ ζπλόξσλ ηεο Σνπξθίαο. Πξηλ έλα κήλα,
ζε απηό ππήξρε κηα θξνπξά απνηεινύκελε από 50 κόληκα ζηειέρε ησλ ηνπξθηθώλ
ελόπισλ δπλάκεσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην 50% αλήθε ζηε Γηνίθεζε Δηδηθώλ
Γπλάκεσλ (Bordo Bereli). ηε ζπλέρεηα θαη ιόγσ ησλ εμειίμεσλ ζηελ πεξηνρή, ε
5

6
θξνπξά απνηειείηαη απνθιεηζηηθά από ηνπο Bordo Bereli. Δπηπιένλ, ε ινγηζηηθή
ππνζηήξημε απηώλ πξαγκαηνπνηείηαη νδηθώο, ελώ παξάιιεια ε Σνπξθία, κε ηα κε
επαλδξσκέλα αεξνζθάθε UAV’s πνπ δηαζέηεη παξαθνινπζεί ζπλερώο ηελ
επηρεηξεζηαθή εηθόλα ηεο πεξηνρήο.
 ηνπο ηνκείο απηνύο ππάξρνπλ έμε ζπλνξηαθέο πύιεο: α. Ζ ζπλνξηαθή πύιε
ÖNCÜPINAR-ES SELAME, ε νπνία ηνλ Ηνύιην ηνπ 2012 ηεινύζε ππό ηνλ έιεγρν
ησλ δπλάκεσλ ηνπ ηξαηνύ ηεο Διεύζεξεο πξίαο [Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)]
θαη ζηε ζπλέρεηα ν έιεγρνο ηεο πεξηήιζε ζηηο δπλάκεηο ηνπ Ηζιακηθνύ Μεηώπνπ,
παξά ην γεγνλόο όηη ζηελ ελ ιόγσ πύιε πθίζηαηαη κεξηθέο νκάδεο ηνπ ÖSO.
εκεηώλεηαη όηη από ηελ ελ ιόγσ πύιε δηαθηλνύληαη εθόδηα αλζξσπηζηηθήο
βνήζεηαο από ηελ Σνπξθία, ηα νπνία κεηαθνξηώλνληαη ζε ζπξηαθά θνξηεγά
νρήκαηα. β. Ζ ζπλνξηαθή πύιε ÇOBANBEY-EL RAİ, ε νπνία από ην Ηαλνπάξην
ηνπ 2014 ηειεί ππό ησλ έιεγρν ησλ δπλάκεσλ ηνπ ISID. γ. Ζ ζπλνξηαθή πύιε
KARKAMIŞ-CARABLUS, ε νπνία ηνλ Ηνύιην ηνπ 2012 πέξαζε ζηνλ έιεγρν ησλ
δπλάκεσλ ηνπ ηξαηνύ ηεο Διεύζεξεο πξίαο. ηε ζπλέρεηα, ζηηο αξρέο ηνπ
Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014 θαηειήθζε από ηηο δπλάκεηο ηνπ ISID θαη θαηόπηλ ζηηο 07-012014 έγηλε αλαθαηάιεςε ηεο από ην ηξαηό ηεο Διεύζεξεο πξίαο. Σειηθά, ζηηο
17-01-2014 αλαθαηαιήθζεθε πάιη από ηηο δπλάκεηο ηνπ ISID. δ. Ζ ζπλνξηαθή
πύιε MÜRŞİTPINAR-AYN EL ARAP πνπ ηειεί ππό ηνλ έιεγρν ησλ δπλάκεσλ ηνπ
θνπξδηθνύ θόκκαηνο PYD θαη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα νη ηνπξθηθέο αξρέο
επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο πξνο ην ζπξηαθό έδαθνο. Δθηόο
ηνύηνπ ε ζπνπδαηόηεηα ηεο πεξηνρήο απηήο εζηηάδεηαη ζην γεγνλόο όηη, ε θνπξδηθή
πόιε KOBANI, πνπ θηλδπλεύεη άκεζα από ην ISID, επξίζθεηαη πιεζίνλ ησλ
ζπλόξσλ κε ηελ Σνπξθία. Δλ ησ κεηαμύ, ε πόιε απηή δελ έρεη ζεκαληηθή
ζηξαηεγηθή αμία θαη δελ επεξεάδεη ηηο εμειίμεηο νύηε γηα ην κέιινλ ησλ Κνύξδσλ
νύηε ηεο πξίαο. Ωζηόζν, ε θαηάιεςε ηεο από ην ISID ζα επηθέξεη ζεκαληηθό
ςπρνινγηθό πιήγκα ζηνλ θνπξδηθό ξνκαληηζκό θαη ζα ηνξπηιίζεη ην θνπξδηθό
αίζζεκα γηα αληίζηαζε, θάηη πνπ θαηά ηε γλώκε καο επηζπκεί θαη ε Σνπξθία. (βι.
ράξηε πνπ αθνινπζεί).
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ε. Ζ ζπλνξηαθή πύιε AKÇAKALE-TELABYAD, ε νπνία ηνλ Ηνύιην ηνπ 2012 πέξαζε
ππό ηνλ έιεγρν ησλ δπλάκεσλ ηνπ ηξαηνύ ηεο Διεύζεξεο πξίαο. ηε ζπλέρεηα ην
Γεθέκβξην ηνπ 2013 θαηειήθζε από ηηο δπλάκεηο ηνπ ISID. ζη. Ζ ζπλνξηαθή πύιε
CEYLANPINAR- RASULAYN, ε νπνία ζηηο 08-11-2012 πέξαζε ππό ηνλ έιεγρν ησλ
δπλάκεσλ ηνπ ηξαηνύ ηεο Διεύζεξεο πξίαο, σζηόζν ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 κεηά
από επηρείξεζε θαηειήθζε από ηηο δπλάκεηο ηνπ θνπξδηθνύ θόκκαηνο PYD.
 Ζ απεηιή από ηνλ ηνπηθό πιεζπζκό είλαη πεξηνξηζκέλε.
 Ζ νκαιόηεηα ηνπ εδάθνπο δηεπθνιύλεη ηελ εύθνιε πξόζβαζε ησλ πξνζθύγσλ.
 Σν νηθνλνκηθό θόζηνο ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη πεξηνξηζκέλν.
 Ζ απεηιή από ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηνπ Άζαλη είλαη ρακειή δηόηη νη ελ ιόγσ
ηνκείο δελ εηζέξρνληαη ζηε θξίζηκεο ζεκαζίαο, γηα ηνπο θαζεζησηηθνύο, πεξηνρή
ηεο Λαηηάθεηαο.
 Δίλαη εύθνιε ε πξνζέγγηζε ησλ ύξησλ από ηα κεγάια αζηηθά θέληξα.
 Έλαληη ησλ ηνκέσλ απηώλ θαη εληόο ηνπ ηνπξθηθνύ εδάθνπο επξίζθνληαη
ζηξαηόπεδα πξνζθύγσλ πνπ έρεη νξγαλώζεη ε Σνπξθία.
 Γελ ππάξρεη πξόζβαζε ζηε ζάιαζζα.
 Τθίζηαηαη ζνβαξόο θίλδπλνο γηα ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ εζληθώλ θαη
ζξεζθεπηηθώλ θνηλνηήησλ. πγθεθξηκέλα, κεηαμύ ζνπληηώλ-αιανπηηώλ θαη
Αξάβσλ-Κνύξδσλ-Σνπξθκέλσλ.
 Δηζέξρνληαη ζε πεξηνρέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ην ΡΚΚ.
Απηό πνπ πξνθύπηεη από ηε ζπλεμέηαζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ είλαη όηη ε
δεκηνπξγία Εώλεο Αζθαιείαο ζε όιν ην κήθνο ησλ ηνπξθνζπξηαθώλ ζπλόξσλ (910
ρικ) απνηειεί κηα ηεξάζηηα επηρείξεζε θαη είλαη αδύλαην γηα ηελ Σνπξθία λα θαιύςεη
ζηξαηησηηθά ην ζύλνιν ησλ ηνκέσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Μηα άιιε βαζηθή
επηζήκαλζε απνηειεί ην γεγνλόο όηη γηα ηνπο Σνύξθνπο, νη ηνκείο 1, 2 θαη ην δπηηθό
ηκήκα ηνπ ηνκέα 4 παξνπζηάδνπλ ην ιηγόηεξν θίλδπλν θαη ην κεγαιύηεξν όθεινο, ελώ
νη ηνκείο 3 θαη 6 εθηηκάηαη όηη ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ελαιιαθηηθό ζρεδηαζκό ηνπο
(Plan B). Αλαθνξηθά δε, κε ηνλ ηνκέα 5 εθηηκάηαη όηη κηα ελδερόκελε επηρείξεζε ησλ
δπλάκεσλ ηνπ ISID ελαληίνλ ηεο ηνπξθηθήο θξνπξάο ζην καπζσιείν ηνπ νπιετκάλ
αρ, ζα απνηειέζεη ηελ αηηία ζηξαηησηηθήο παξέκβαζεο από ηηο ηνπξθηθέο έλνπιεο
δπλάκεηο, όρη κόλν ζην καπζσιείν αιιά θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή απηνύ, ε νπνία
ζα πεξηιακβάλεη αξρηθά αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη πξνζβνιή κε ππξά
ππξνβνιηθνύ θαη ππξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα, εθόζνλ απαηηεζεί,
δηείζδπζε εηδηθώλ δπλάκεσλ, θαζώο επίζεο επηζεηηθή ελέξγεηα κεραλνθηλήησληεζσξαθηζκέλσλ κνλάδσλ ζε πεξηνξηζκέλν βάζνο. Ζ εθηίκεζε απηή επηβεβαηώλεηαη
άκεζα από ην αθόινπζν δηάγγεικα, ηεο 02-10-2014, ηνπ αξρεγνύ ηνπ ηνπξθηθνύ
Γεληθνύ Δπηηειείνπ Δλόπισλ Γπλάκεσλ ζηξαηεγνύ Necdet Özel πξνο ηε θξνπξά ηνπ
πξναλαθεξζέληνο καπζσιείνπ: «Να κελ ιεζκνλείηε όηη εθεί δελ είζηε κόλνη ζαο. Μελ
μερλάηε όηη πίζσ ζαο επξίζθεηαη ην κεγαινπξεπέο ηνπξθηθό έζλνο θαη ηα 76
εθαηνκκύξηα ζπκπαηξηώηεο ζαο. Η καηηά καο, ε αθνή καο θαη ε ςπρή καο είλαη καδί
ζαο. Να αηζζάλεζηε αζθαιείο, δηόηη έζησ κε έλα θαη κνλαδηθό άγγεικα πνπ ζα
ιάβνπκε από εζάο νη έλνπιεο δπλάκεηο καο ηελ ίδηα ζηηγκή ζα είλαη δίπια ζαο.»
Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ην ηνπξθηθό γεληθό επηηειείν εμέηαζε ηνπο αθόινπζνπο
ηξόπνπο ελεξγείαο: πξώηνλ, ε Σνπξθία λα δεκηνπξγήζεη Εώλεο Αζθαιείαο ζε 3-4
πεξηνρέο-ζύιαθεο εληόο ηνπ ζπξηαθνύ εδάθνπο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη
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νη επξύηεξεο πεξηνρέο ησλ ζπλνξηαθώλ ππιώλ πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί. Γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ απηνύ απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κεραλνθίλεηεο
ηαμηαξρίεο, ππνζηεξηδόκελεο από ππξνβνιηθό, θαζώο επίζεο αεξνπνξηθά θαη
ππξαπιηθά κέζα, εθ ησλ νπνίσλ νη δύν ζα επαλδξώζνπλ ηηο ηνπνζεζίεο θαη ε κηα ζα
είλαη εθεδξεία εληόο ηνπ ηνπξθηθνύ εδάθνπο. Παξάιιεια ζα δηαηεζνύλ θαη κνλάδεο
ησλ εηδηθώλ δπλάκεσλ. Γεύηεξνλ, λα δεκηνπξγεζεί κηα Εώλε Αζθαιείαο, θαηά κήθνο
ησλ ζπλόξσλ ηεο πξίαο κε ηελ Σνπξθία θαη ην Ηξάθ, όρη ζπλερόκελε αιιά ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ζύιαθεο από ηνπο νπνίνπο, είηε ζα απνθξνπζζνύλ ηπρόλ επηζέζεηο
ηεο ISID πξνο απηνύο, είηε ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ αεξνπνξηθέο θαη ρεξζαίεο
επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ησλ ηδηραληηζηώλ ζε πεξίπησζε πνπ απηνί ζα πξνρσξήζνπλ
ζε ζθαγέο ακάρσλ. Πεξαηηέξσ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη, νη Σνύξθνη εθηηκνύλ
όηη κηα ελδερόκελε ήηηα ησλ ηδηραηηζηώλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαθαηάιεςε
ησλ πεξηνρώλ πνπ ειέγρεη ε ISID από ηηο δπλάκεηο ηνπ Άζαλη. Δπεηδή όκσο απηό δελ
εμππεξεηεί ηα ηνπξθηθά ζπκθέξνληα, ε Άγθπξα έρεη πξνηείλεη νη ελ ιόγσ πεξηνρέο λα
ηεζνύλ ππό ηνλ έιεγρν κηαο εηξελεπηηθήο δύλακεο ηνπ Ο.Ζ.Δ. Σξίηνλ, λα παξαζρεζεί
ινγηζηηθή ππνζηήξημε ζε ζπκκαρηθέο δπλάκεηο πνπ ζα επηρεηξνύλ ζηηο ελ ιόγσ
πεξηνρέο. Σέηαξηνλ, λα ππνζηεξηρζνύλ νη αληηθαζεζησηηθέο δπλάκεηο, ώζηε λα
ππάξμεη κηα λέα θπβέξλεζε ζηε πξία πνπ ζα εμαζθαιίζεη κηα κόληκε πνιηηηθή ιύζε.
Τπό ηηο ζπλζήθεο δε απηέο θαη εθόζνλ θπζηθά δνζεί ε έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ κε ηε ζύκθσλε γλώκε Ρσζίαο θαη Κίλαο, εθηηκάηαη όηη ε Σνπξθία
δελ ζα ελεξγήζεη κνλνκεξώο ζην ζπξηαθό έδαθνο γηα δύν ιόγνπο. Πξώηνλ, δελ ζα
δηαθηλδπλεύζεη ηε θζνξά ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ ηεο ρώξαο ζε κηα ζύγθξνπζε
πέξαλ ησλ ζπλόξσλ, κε αβέβαηα έθβαζε, γηα λα κελ ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο πνπ
ππέζηεζαλ ε Ρσζία θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζην Αθγαληζηάλ. Καη δεύηεξνλ, δηόηη
ζεσξεί όηη ε πηώζε ηνπ Άζαλη δελ ζεκαίλεη θαη απνθαηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο ζηε
ρώξα, δεδνκέλνπ όηη ην θελό εμνπζίαο ζηε κεηά Άζαλη επνρή πηζαλόλ λα απνηειέζεη
ηελ αηηία γηα ηαξαρέο κεηαμύ ησλ εζληθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ,
κε ζπλέπεηα ηελ επέκβαζε πεξηθεξεηαθώλ θαη παγθόζκησλ δπλάκεσλ.
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