Brak bezwizowego ruchu dla
Turcji
Prognoza Stratfor: nadal wizy dla Turków, ISIS straci Mosul,
zaostrzenie wojny w Syrii
Zdaniem analityków amerykańskiej prywatnej agencji
wywiadowczej Stratfor, Unia Europejska nie spełni wymogów
Turcji co do liberalizacji wiz, ale nie będzie chciała zerwać
umowy z Turcją o powstrzymywaniu uchodźców, więc w czwartym
kwartale 2016 roku będzie grała na odłożenie w czasie
liberalizacji ruchu granicznego.
Z kolei austriacka partia rządząca, zagrożona rosnącą
popularnością skrajnej prawicy w obliczu ponownych wyborów
prezydenckich 4 grudnia, będzie atakowała tę umowę oraz
domagała się większej kontroli granic zewnętrznych UE, by
powstrzymać napływ imigrantów. W tej mierze może szukać
sojuszu z państwami Grupy Wyszehradzkiej, żeby decentralizować
decyzje podejmowane w Unii.
W Syrii natomiast interesy walczących stron będą coraz
bardziej rozbieżne, chociaż Waszyngton i Moskwa będą musiały
utrzymywać komunikację, żeby nie dopuścić do incydentów, które
mogłyby skutkować eskalacją konfliktu. Różnice pomiędzy Rosją
a Stanami Zjednoczymi zostaną wykorzystane przez państwa
Zatoki Perskiej do wspierania islamistycznych rebeliantów.
Turcja w dalszym ciągu będzie współpracować z Rosją, żeby
blokować postępy Kurdów w Syrii i będzie parła w stronę
Aleppo. W kraju natomiast partia kurdyjska HDP, znajdująca się
po puczu pod coraz większym naciskiem, będzie próbowała
wznowić rozmowy pomiędzy Turcją a PKK, co mogłoby uspokoić
obawy Unii Europejskiej co do łamania praw człowieka w Turcji.
Jeżeli do nich dojdzie, będą jednak powierzchowne i ani Turcja
nie zaprzestanie działań wymierzonych w Kurdów, ani PKK nie

złoży broni jako warunku wstępnego negocjacji.
W Iraku prawdopodobnie dojdzie do próby odbicia Mosulu, w co
pośrednio włączą się siły zagraniczne, chcące mieć wpływ na
przyszłość Mosulu – mowa tu o Iranie, Turcji i Stanach
Zjednoczonych. To spowoduje też chwilowe odłożenie na bok
rozbieżności pomiędzy Regionalnym Rządem Kurdystanu a władzami
w Bagdadzie. Jednak po wypchnięciu ISIS spory o granice
autonomicznego regionu ponownie wybuchną, w co włączą się
także Turcja i Iran, dążące do wpływów w kurdyjskim rządzie.
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