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 لدخولصدم المسؤولون األتراك من قرار البرلمان األوروبي قبل أيام بعدم طرح موضوع إلغاء تأشيرة شينغن 

أعمال البرلمان بحجة أن تركيا لم تستوف كامل الشروط على المواطنين األتراك على جدول دول االتحاد األوروبي 

 المطلوبة منها لتحرير التأشيرة.

حاد األوروبي في الحكومة التركية رئيس البرلمان األوروبي مارتن شولتز عقد مؤتمرًا صحافيًا مع وزير شؤون االت

األوروبية إلصدارها  لمفوضيةلاللوم خالله بل وجه  ، لم يكتف فيه برفض مناقشة الملففولكان بوزكر

بتحرير التأشيرة على اعتبار أن تركيا قد أوفت بمعظم الشروط في الرابع من شهر أيار/مايو الجاي "توصية" 

 (1)وفق المفوضية والمصادر التركية الرسمية. 67من  76األوروبية، 

 رغم أنه لم يوصدورد الفعل التركي لم يتأخر بطبيعة الحال وامتاز بالعتب والحدة في آن معًا كما كان متوقعًا، 

تركز . وي، إال أنه ألمح إلى البعد السياسي للرفض األوروبيكل قنوات التواصل والحوار مع "األصدقاء األوروبيين"

 رئيسة:رتكزات االعتراض التركي على ثالث م
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ألنها ال تشترط على كل الدول الراغبة في تحرير فيزا  بحقها مجحفة 67ترى أن الشروط الـ  مبدئية، أوالها

 .شينغن بل فرضت على تركيا فقط

 

 تركيا، وبالتاليصل إليها وليس "محطة" يجب أن ت مستمرة "عملية" متكاملةالقرار تعتبر  منهجية، والثانية

م ، ثمعظم الشروطبسبب إيفاء أنقرة ب فق على توصية المفوضيةكانت تتوقع من البرلمان األوروبي أن يوا

 .يتابع مع األخيرة باقي االشتراطات

 

بظروف تركيا التي تواجه وفق  جهالً اإلراهاب قانونيًا  ترى في اإلصرار على شرط إعادة تعريف إجرائية، واألخيرة

اني ومنظمات يسارية أخرى( والخارج تحديًا غير مسبوق في الداخل )حزب العمال الكردستالسلطات التركية 

 -)تنظيم الدولة وقوات حماية الشعب الكردية( وال تملك رفاهية التراخي في هذا الملف، فضاًل عن شرط آخر 

 يتعلق باالعتراف الضمني بقبرص )اليونانية(. -ال يتم التطرق له كثيرًا 

قبل عرضها حتى على  -توصية المفوضية و"تجميد" البرلمان لعملية تحرير التأشيرة تشير من ناحية أخرى، 

رئيس الوزراء أن القرار أتى بعد قرار ه الفرضية ذومما يدعم ه إلى البعد السياسي في القرار. -مجلس االتحاد 

فوضية قبل هذا القرار، في مقابل ورود توصية الم بترك رئاسة الحكومة والحزب الحاكمالتركي أحمد داود أوغلو 

وتصريح سابق لرئيس البرلمان األرووبي شولتز حول ثقتهم بداود أوغلو وأن اتفاقهم كان مع الحكومة التركية 

و"ليس مع اردوغان"، فضاًل عن التصريحات والتراشقات اإلعالمية الحادة بين اردوغان وعدد من الساسة 

واقف التي توردها بعض التحليالت ضمن ملفات الخالف بين قضايا، وهي الم منذ فترة حول عدة يناألوروبي

 .اردوغان وداودأوغلو

األوروبية  -ن موضوع تحرير التأشيرة على األتراك مدرج على ملف المفاوضات التركية المهم في هذا اإلطار أ

تفاق لكن تم تسريعه ضمن "ا (7)،7117وكان يفترض أن ينتهى منه في تشرين الثاني/أكتوبر  7112منذ 

 (2)اإلعادة" الخاص بالالجئين والذي أبرمه االتحاد األوروبي مع تركيا في آذار/مارس الفائت.

وكان االتفاق المذكور قد تعرض النتقادات واسعة من منظمات حقوق اإلنسان الدولية ومن األمم المتحدة من 

طبيقه على تلجهة إمكانية وقوتة لكنه أيضًا كان يحمل في طياته ألغامًا م (4)زوايا أخالقية وقانونية،

 : وقف تدفق الالجئين وتسريع ملف انضمام تركيا لالتحاد.هالمستويين الرئيسين في
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فإلى جانب عدد من الكتابات الرصينة التي توقعت انهيار االتفاق أو وصوله لطريق مسدودة فيما يتعلق بملف 

حول ملف عضوية تركيا ومن ضمنه  -االتفاق  توقيعتبناه كاتب السطور منذ  -آخر ًا ثمة رأيفإن  (5)اللجوء،

 بند تحرير التأشيرة توقع عدم مرور األمر بسالسة ألسباب تتعلق بنظرة األوروبيين لملف عضوية تركيا

واعتراضاتهم عليه، وأخرى مرتبطة بماليين األتراك المتواجدين في دول االتحاد األوروبي وما يمكن أي يساهموا 

 (7) مليونًا(. 67نحو القارة )عدد سكان تركيا  ن آخرين من األتراكبه من تدفق ماليي

وفي ظل تصريحات عديدة سابقة لعدد من المسؤولين األتراك في مقدمتهم الرئيس ووزير الخارجية ووزير 

تركيًا مبطنًا بعدم االلتزام بمسؤوليتها في االتفاق )ضبط موجات هجرة  تضمن تهديداً ت شؤون االتحاد األوروبي

تطرح عالمات استفهام كثيرة ووجيهة حول الالجئين( إذا لم يلتزم االتحاد بمسؤوليته )تحرير التأشيرة(، 

 مستقبل االتفاق برمته وانعكاس ذلك على الالئجين أنفسهم.

 

ية رحهذا السياق، وال يمكن لتركيا أن ترفع يدها تمامًا عن حدودها الب في اً وسريع اً حاد تركيًا ًاموقفنتوقع ال 

غض  د  حتى ال تظهر وكأنها تستثمر ملف اللجوء اإلنساني لمصالحها الذاتية وحتى ال تثبت على نفسها تعمُّ

األوروبي وأعتقد أن هذا األمر كان نصب عيني صانع القرار  .النظر عن موجات الهجرة من سواحلها متى ما أرادت

حين أبرم االتفاق مع تركيا في لحظة ضعفه وحاجته له تحت ضغط موجات المهاجرين والرأي العام الرافض 

لقدومهم، لكنه لم يكن ينوي يومًا تحرير التأشيرة أو تسريع ملف تركيا إال لفظيًا وظاهريًا لدفع تركيا لقبول 

ولعل في تهديد بعض المسؤولين األوروبيين  .الحقًا عليها التراجع عنه االتفاق باعتبار أنه لن يكون سهاًل

ماليًا لتحمل عبء الالجئين ولعب دور الدولة العازل  -بدل تركيا  -في اجتماع البرلمان األخير بدعم اليونان 

لهم عن دول االتحاد، فضاًل عن اقتراح بعض الدول األوروبية الحقًا إضافة "آلية لفرملة" االتفاق أو تجميده 

 أو حتى إلغائه متى ما أراد االتحاد، دالالت بالغة في هذا اإلطار، وإن كان هذا االقتراح األخير لم يقر.  بسرعة

لكن شيئًا من التراخي يؤدي إلى موجات بسيطة من اللجوء نحو القارة العجوز أمر يمكن توقعه في ظل الضغط 

يفسر موقف البرلمان األوروبي الذي أبقى  وهو مابين أنقرة وبروكسل، على رقعة الشطرنج والضغط المتبادل 

الباب مواربًا أمام تركيا ولم يغلقه تمامًا، معربًا عن "ثقته بأن تركيا" قادرة على اإليفاء بالشروط المطلوبة 

منها إلعادة عرض األمر مرة أخرى على البرلمان. وهو تصريح يفهم منه إعطاء األمل لتركيا لمحاولة ضبط ردة 



 

 

 االتحاد األوروبي وتركيا ومعركة شينغن 4   23 مايو 1026

 

، وإعادة تفعيل وزيادة الضغط عليها في ملف "مكافحة اإلرهاب" وملفات أخرى من جهة ثانية فعلها من جهة،

 .الموعد السابق )أكتوبر( من جهة ثالثة

، مهمة منذ لحظته األولى وائق إجرائيةععترضه تفي الخالصة، يعرف الطرفان التركي واألوروبي أن االتفاق 

حاليًا، ويسيران معًا نحو سائدة األوروبي وفق القناعات والسياسات الويدركان أن تركيا لن تدخل يومًا االتحاد 

حرير الفيزا تلشراكة في االتحاد الجمركي وكا، "وضعًا خاصًا""تحسين شروط" العالقة مع تركيا وإعطائها 

 ألوروبيالبرلمان ا د لتعاون االقتصادي. لكن هذا التطور األخير يظهر أن األمر أعقد حتى من ذلك، حيث تقصَّاو

  اماالنضمصعيد ملف على ، ًامعنويًا نصرالتي كانت ستشكل لها حرمان تركيا حتى من هذه الخطوة البسيطة 

ونظرة األوروبيين لها كشريك ند بشكل عام وفي ملف اللجوء على وجه تها مكانعلى مستوى و وتسويقه داخلياً 

 الخصوص.

ار تركيا االستراتيجي وتوجهات سياستها الخارجية بدون وهو تطور سيفتح أيضًا الباب مرة أخرى على نقاش قر

أو مع االتحاد األوروبي وفرص تحقق ذلك، كما كانت قد حاولت سابقًا عبر طلب دخول منظمة "شنغهاي" وشراء 

وترغب  –منظومة صاروخية من الصين، قبل أن تتراجع عن ذلك في ظالل األزمة مع روسيا، فهل ستستطيع 

 (6)فعل ذلك؟!! –في 

 

 المصادر:

 الرابط :6112أيار/مايو  4، ديلي صباحالمفوضية األوروبية توصي برفع تأشيرة دخول األتراك لالتحاد األوروبي، (: 1)

 الرابط:  ى خارطة طريق تحرير تأشيرة شينغن(: لإلطالع عل6)

 الرابط ولإلطالع على التقرير الثاني حول "تقدم تركيا" في ملف الفيزا الصادر عن االتحاد األوروبي:

 الرابط :6112آذار/مارس  61، الجزيرة نتية بشأن الالجئين، (: مضامين االتفاق األوروبي الترك3)

 الرابط :6112آذار/مارس  13، الجزيرة نت(: أنظر مثالً: العفو الدولية: إعادة الالجئين لتركيا معيبة قانونياً، 4)

 الرابط :6112آذار/مارس  31(: أنظر مثالً: أماني السنوار، هل ينجح االتفاق األوروبي التركي حول الالجئين، الجزيرة نت، 5)

 الرابط :6115كانون الثاني/يناير  13، الجزيرة نتأنظر مثالً: سعيد الحاج، تركيا واالتحاد األوروبي خطوة لإلمام وعشر للوراء، (: 2) 

 الرابط :6115كانون األول/ديسمبر  14، الجزيرة نت: أنظر مثالً: سعيد الحاج، انعكاسات األزمة مع روسيا على تركيا استراتيجياً، (7) 

 

http://www.dailysabah.com/arabic/world/2016/05/04/eu-commission-backs-visa-free-travel-in-schengen-zone-for-turkish-citizens-1462369403
http://www.dailysabah.com/arabic/world/2016/05/04/eu-commission-backs-visa-free-travel-in-schengen-zone-for-turkish-citizens-1462369403
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131216-roadmap_towards_the_visa-free_regime_with_turkey_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131216-roadmap_towards_the_visa-free_regime_with_turkey_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/international-affairs/general/docs/turkey_second_progress_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/international-affairs/general/docs/turkey_second_progress_report_en.pdf
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/3/20/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/3/20/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/3/21/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/3/21/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/1/13/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/1/13/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/12/14/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%91%D9%8B%D8%A7
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/12/14/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%91%D9%8B%D8%A7

