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El recolzament turc a ISIS

Des de l’any 2014 fins a l’actualitat, l’Estat turc ha recolzat els grups jihadistes que són a Síria de 
diferents maneres, proporcionant-los armes o atenció mèdica o ajudant-los a entrar o sortir del territori 
sirià. Aquest recolzament s’ha fet explícit altra vegada amb les evidències de l’ajuda proporcionada pels 
serveis secrets turcs a les dones d’ISIS per a treure-les dels camps on es troben sota custòdia de les Forces 
Democràtiques Sirianes (SDF).

El 17 de juliol de 2020, l’agència de notícies estatal turca Anadolu Ajensi va fer públic el “rescat” de 
Natàlia Barkal, una dona moldava, i dels seus quatre fills, per part del servei d’intel·ligència turc, 
el MIT1. La dona, membre de l’Estat Islàmic (ISIS) es trobava al campament d’Al-Hol des de 2019, 
moment en què va ser capturada per les SDF després de la campanya de Baghouz, que va posar fi al 
domini jihadista al nord i l’est de Síria.

El recolzament de l’Estat turc a les forces 
jihadistes no és pas nou. L’any 2015 el 
diari turc Cumhuriyet va publicar que 
els serveis secrets de Turquia havien 
subministrat armament als grups 
islamistes a Síria l’any anterior, el qual 
van dur amagat a dins d’un camió 
amb ajuda humanitària escortat per 
l’exèrcit turc2. També l’any 2014 els 
partits de l’oposició del parlament 
turc van denunciar que Turquia va 
proporcionar tractament a combatents 
de les forces islamistes als seus hospitals, tant públics com privats, com per exemple al comandant 
Abu Muhammad, que va rebre tractament mèdic a la ciutat de Hatay després de resultar ferit a Idlib3.

En una entrevista amb Anne Speckhard, publicada el març de 2019, Abu Mansour al Maghrebi, un 
emir d’ISIS que va admetre ser l’ambaixador de l’Estat Islàmic a Turquia, va confirmar també que 
aquest país va facilitar l’entrada i la sortida de combatents jihadistes a Síria, els quals hi creuaven a 
través del seu territori sense cap mena d’impediment. A més a més, es van establir acords comercials 
mitjançant els quals ISIS venia el petroli sirià a Turquia, fet que va esdevenir una de les fonts de 
finançament que va permetre’ls avançar ràpidament4. 

Recentment, durant l’ocupació turca d’Afrin, 
Serêkaniyê i Girê Spî, ha quedat provat també que 
l’Estat turc està fent servir grups jihadistes, agrupats 
sota el paraigües de l’Exèrcit Nacional Sirià, per dur 
a terme el seu projecte imperialista al nord i l’est de 
Síria. En aquests indrets, els islamistes no van arribar-
hi únicament per lluitar, sinó que s’hi han establert 
recolzats per l’Estat turc. Des del moment en què es 
van ocupar aquestes regions, centenars de milers de 
persones han estat desplaçades de manera forçada 
de les seves llars. Contínuament s’hi produeixen 
detencions, segrestos i assassinats, i la violència 

1  https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-rescues-5-moldovans-from-ypg-pkk-in-nsyria/1913604
2  https://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/291121/iste_MiT_TIR_larina_baskin_ani.html
3  https://www.hurriyetdailynews.com/chp-lawmakers-accuse-turkish-government-of-protecting-isil-and-al-nusra-
militants-67750
4  https://www.hstoday.us/subject-matter-areas/counterterrorism/the-isis-ambassador-to-turkey/
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específicament contra les dones s’ha vist incrementada i és habitual a la vida diària d’aquests indrets. 
També s’hi ha reintroduït l’ús obligatori del vel i a les escoles i institucions la llengua kurda s’ha 
prohibit i s’hi ha reintroduït el turc com a assignatura obligatòria.

A més a més, Abu-Bakr al-Baghdadi, líder de l’Estat Islàmic des de 2014, es trobava al poble de 
Barisha, a la província d’Idlib, quan va ser mort durant una operació de les forces nord-americanes 
a l’octubre de 2019. Concretament, es trobava en una zona controlada per grups jihadistes recolzats 
per Turquia i a només 6 km de la frontera turca, fets davant dels quals sembla impossible que 
Turquia no estigués assabentada de la seva ubicació amb anterioritat i que Baghdadi no fos allà amb 
el consentiment dels turcs.

D’altra banda, també ha quedat provat que l’Estat turc ha contractat fins a dia d’avui milers de 
mercenaris de l’Estat Islàmic per a lluitar a Líbia recolzant el Govern d’Acord Nacional (GNA). 
Segons l’Observatori Sirià de Drets Humans, el nombre de jihadistes enviats pujaria a diversos 
milers, i entre els quals s’hi trobarien membres que prèviament havien estat empresonats a les zones 
que ara controlen els grups pro-turcs5.

Ajudant les dones del camp Al-Hol a fugir

Als darrers mesos, el recolzament de l’Estat turc 
als islamistes s’ha evidenciat també en l’ajuda 
proporcionada pels serveis secrets a dones membres 
d’ISIS perquè fugissin dels camps on es troben sota 
la custòdia de les SDF. Un d’aquests casos és el de 
la Natàlia Barkal. És un cas important perquè el 
recolzament s’ha produït de manera pública sense 
dissimular, i sense rebre cap mena de resposta de la 
resta d’estats malgrat el risc que això suposa per a la 
regió així com per al món sencer.

Aquest recolzament il·legal i actiu a la fugida de membres d’ISIS classificats com a perillosos, 
que està prohibit internacionalment, també va contra tota mena d’acord internacional i viola els 
procediments establerts per a la repatriarció dels membres d’ISIS amb ciutadania estrangeta establerts 
per l’Administració Autònoma del nord i l’est de Síria. 

Segons s’explica a la informació feta 
pública, Barkal va arribar amb el 
seu marit a Síria des de Moldàvia 
l’any 2013, amb l’objectiu de viure 
a Manbij, ciutat que va ser presa 
per les forces de l’ISIS al gener de 
2014. El 2017 el seu marit va ser 
assassinat durant els enfrontaments 
militars, i al gener de 2019 ella va ser 
capturada i portada al campament 
on va romandre fins que el MIT la 
va ajudar a fugir.

5  https://www.syriahr.com/en/175607/
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Natalia Barkal i la seva família a la seva arribada a Moldavia, rebudes pel 
president i representants turcs. Font: Anadolu Ajensi (17/07/2020)
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En una entrevista Jazima Muhammad, una altra dona de l’ISIS que es troba a Al-Hol i que coneixia 
Barkal, va dir que aquesta s’havia casat de nou amb un combatent d’ISIS que va conèixer a Baghouz 
i que va continuar en contacte amb l’organització fins que el seu darrer bastió va caure després de 
l’operació conjunta entre les SDF i la Coalició Internacional a la regió de Der-Ez-Zor6.

Quant a les activitats de Barkal després que fos capturada, segons les declaracions de les forces 
de seguretat del campament, es trobava a la zona d’alta seguretat del camp ja que era una de les 
presoneres més buscades i es creu que formava part i desenvolupava un paper destacat dins de 
l’estructura “Hisba”, responsable de la reorganització de l’ISIS i a la qual s’atribueixen com a mínim 
30 assassinats de membres d’ISIS als darrers 12 mesos al camp.

En una declaració, l’Administració Autònoma també diu que no és la primera vegada que Turquia 
treu dels camps a persones vinculades a l’organització terrorista7. Durant la guerra del novembre 
de 2019, l’aviació turca va bombardejar el camp d’Ayn Issa, de manera que va permetre fugir 859 
membres estrangers d’ISIS. A més a més, els atacs durant la invasió i l’ocupació turques han donat 
força als combatents d’ISIS que es troben a la presó de Hesekê, que des de llavors han dut a terme en 
diverses ocasions fugides i motins, fet que comporta un evident risc per a la societat.

D’altra banda, les forces de seguretat saben des de fa temps que un grup del Servei d’Intel·ligència 
Turc està traient de contraban les dones d’ISIS dels campaments als quals es troben i cobrant diners 
a les seves famílies a canvi. Els motius pels quals l’Estat turc està fent això no són només econòmics, 
sinó que també ho fa per raons polítiques i estratègiques, ja que un gran nombre dels membres d’ISIS 
que no van ser capturats per les SDF viuen ara a Turquia o a les zones ocupades d’Afrin, Serêkaniyê, 
Girê Spî o Idlib, llocs als quals probablement són portades algunes d’aquestes dones per retrobar-se 
de nou amb les seves famílies.

Posteriorment al cas de la Natàlia Berkal, altres 
dones vinculades a l’Estat Islàmic han estat 
capturades per les forces de seguretat del camp 
quan n’intentaven fugir. Aquestes dones han 
declarat que la sortida havia estat organitzada pels 
serveis secrets turcs, i van ser trobades amagades 
a tancs d’aigua que pertanyien a organitzacions 
d’ajuda humanitària, com el Consell Norueg pels 
Refugiats (NRC) o UNICEF8.

L’Elif Sancar, una membre d’ISIS de nacionalitat turca que va intentar escapar amb la Fatma Ridvan, 
una dona txetxena, van dir que estaven escapant perquè “Turquia les vol”, i que el servei secret 
turc MIT organitza i financia “l’alliberament” dels jihadistes mitjançant la “Fundació per a l’Ajuda 
Humanitària” (IHH)9. 

Amenaces i responsabilitats

L’Administració Autònoma i la Coalició Internacional contra l’Estat Islàmic porten mesos demanant 
la repatriarció dels militants estrangers d’ISIS i les seves famílies, capturats durant les operacions 
conjuntes de les SDF i la Coalició, així com l’establiment d’un tribunal internacional on siguin 

6  https://npasyria.com/en/blog.php?id_blog=2999&sub_blog=15&name_blog=ISIS%20bride%20to%20North%20
Press:%20Turkey%20smuggled%20ISIS%20wife%20out%20of%20Syria%E2%80%99s%20Hawl%20Camp
7  https://www.facebook.com/smensyria/posts/1368963116626955
8  https://npasyria.com/en/blog.php?id_blog=3030&sub_blog=15&name_blog=UNICEF%20driver%20attempts%20
to%20smuggle%20ISIS%20families%20from%20Syria%E2%80%99s%20Hawl%20camp
9  https://anfenglishmobile.com/features/turkish-coalition-helps-isis-members-to-escape-45611

Elif Sancar i Fatma Ridvan. Font: ANF (30/07/2020)
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jutjats, sense rebre cap mena de resposta fins al moment. En el cas de Barkal, malgrat la voluntat de 
l’autoadministració de transferir la custòdia dels ciutadans estrangers als seus respectius països, no 
va haver-hi cap petició per part del govern de Moldàvia, mentre que d’altra banda, segons l’anunci 
de l’Estat turc l’operació de “rescat” es va donar conjuntament amb el govern moldau, que al seu torn 
va agrair al president Erdogan el seu esforç.

És prou conegut a tot arreu el terror i les conseqüències que va tenir en el seu moment el ràpid avenç 
de l’Estat Islàmic. I al nord i l’est de Síria recorden cada dia els milers de vides que es van entregar per 
a combatre’l, no només per alliberar els territoris que el califat ocupava a Síria, sinó també per acabar 
amb l’amenaça global que suposa el terrorisme feixista islamista, especialment per a la llibertat de 
les dones.

Els motius del recolzament que proporciona l’Estat turc a l’Estat Islàmic són molts i de diferents tipus. 
Per una banda, l’aliança amb els grups jihadistes és útil per als seus interessos imperialistes, tant a 
dins com a fora de Síria, per tal d’acabar amb la presència kurda i complir els somnis de reestablir 
l’Imperi Otomà. Aquest objectiu es fa cada dia més evident si mirem les polítiques del govern 
d’Erdogan a l’Iraq, Líbia, Xipre o més recentment també amb el seu recolzament a l’Azerbaidjan 
en els seus recents enfrontaments amb Armènia, poble que ja fou víctima d’un genocidi a mans de 
l’Imperi Otomà durant la primera meitat del segle XX.

D’altra banda, a més a més de la ideologia neo-otomana, el nacionalisme d’Erdogan i el seu partit, 
l’AKP, està completament lligat a la ideologia islamista en la seva versió més conservadora, com ha 
quedat palès recentment amb la conversió de l’Hagia Sofia en una mesquita, a Istambul, o amb altres 
polítiques feixistes que es duen a terme tant a dins com a fora de l’Estat turc.

La complicitat de l’Estat turc amb el terrorisme islamista és una amenaça per al món sencer i davant 
d’aquesta amenaça la resta d’estats i les organitzacions interancionals no poden romandre més en 
silenci mentre el territori sirià continua rebent atacs i el feixisme turc, mitjançant les seves bandes 
jihadistes, mostra la seva cara més brutal contra les dones i el poble a les zones ocupades del nord 
de Síria.

Els membres de la Coalició Internacional, les Nacions Unides i l’OTAN han de prendre mesures 
contra les pràctiques de l’Estat turc i han d’exigir-li responsabilitats per les seves accions, que posen 
en risc totes les fites aconseguides en la lluita contra el terror islamista per part de la Coalició, 
i per tant la seguretat de la regió i del món sencer. Els Estats Units i Rússia tenen una especial 
responsablitat sobre la qüestió, ja que són presents als territoris del nord i l’est de Síria. Romandre en 

Camp d’Al-Hol. Font: ANF (09/07/2020)



El recolzament de Turquia a membres d’ISIS

6

silenci implica recolzar la política turca de suport als jihadistes i l’amenaça que això implica, que no 
pot ser acceptada de cap manera.

A més a més, en allò que concerneix als membres estrangers d’ISIS que es troben en territori 
sirià sota la custòdia de les SDF, les Nacions Unides i els països dels quals en són nacionals, han 
de responsabilitzar-se’n i començar-ne la repatriació. D’altra banda, ha d’establir-se un tribunal 
internacional que pugui jutjar cada membre d’ISIS pels seus crims.
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