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Continuous Issue-28 | August – September 2017 

પ્રાદેશિકવાદ : ખ્યાલ અને પ્રક્રિયા 
પ્રસ્તાવના : 

            ૧૯૯૦ના દાયકામાાં અમેરિકા અન ેસોવિયેત િવિયા િચ્ચે પ્રિતતતા િીત યધુ્ધનો અંત આવ્યો. આથી 
પ્રાદેવિકિાદનો ખ્યાલ પ્રસ્તતુ બન્યો છે. ઠાંડા યધુ્ધના અંત પછીના િાજકાિણમાાં યનુોની ભવૂમકા મહત્િની બની છે. 
તેમ પ્રાદેવિક સાંગઠનોની ભવૂમકા પણ મહત્િની બની છે. પ્રસ્તતુ લેખમાાં પ્રાદેવિકિાદનો ખ્યાલ, ઐવતહાવસક 
પરિપ્રેક્ષ્ય, વિવિધ કક્ષાએ પ્રાદેવિકિાદનો ખ્યાલ િગેિે બાબત વિિે છણાિટ કિિામાાં આિી છે. 

        આમ જોિા જઈએતો પ્રાદેવિક સાંગઠનો બીજા વિશ્વ યધુ્ધ પછી જ અસ્સ્તત્િમાાં આવ્યા છે. દા.ત. E.E.C., 
O.A.U., O.A.S., ASEAN, APEC, NAFTA, BRICS િગેિે આના ઉદાહિણો આપી િકાય. આંતિિાષ્ટ્રીય 
િાજકાિણમાાં પ્રદેિિાદને સ્પિે છે ત્યાાં સધુી બીજા વિશ્વ યધુ્ધ પછી યિુોવપયન આવથિક સમદુાયનો ઉલ્લેખ કિિામાાં 
આવ્યો છે. પિાંત ુ િતતમાન વિશ્વ િાજકાિણ અંગે કોઈ વસધ્ધાાંત આપિા માાંગતા હોઈએ તો યિુોવપયન આવથિક 
સમદુાયનો સાંદર્ત પિુતો નથી. તેની િચના થઈ, તેનો અમલ થયો િગેિે માટે તેના પોતાના વિવિષ્ટ્ટ સાંજોગો છે. 
આથી તેને આધાિે બધા પ્રાદેવિક સાંગઠનો વિિે સામાન્યીકિણ કિી િકાય નરહ. આંતિિાષ્ટ્રીય િાજકાિણમાાં 
પ્રદેિિાદના પ્રશ્નને ત્રણ કક્ષાએ જોઈ િકાય. 

(i) પ્રથા કક્ષાએ 

(ii) પ્રદેિ કક્ષાએ 

(ii) સ્થાવનક કક્ષાએ 

(ii) પ્રથા કક્ષાએ : 

પ્રથા કક્ષાએ પ્રાદેવિકિાદને સમજતાાં એવુાં કહી િકાય કે તેમાાં બાહ્ય પરિબળોને આધાિે આવુાં સ ાંગઠન િચવુાં જરૂિી 
છે તેવુાં માનિામાાં આિે છે. અરહિં કોઈ િૈવશ્વક સાંદર્તમાાં પ્રાદેવિક સાંગઠનોનો જન્મ થાય છે. દા.ત. E.E.C.ન ે
જમતનીનો ર્ય હતો અને બીજા વિશ્વ યધુ્ધ પછી મજબતૂ થયેલી સોવિયેત સત્તાના ર્યે યિુોવપયન સમદુાયની 
િચનામાાં મહત્િની ભવૂમકા ર્જિી હતી. ASEANને વિયેતનામનો ર્ય હતો. સાકતને ર્ાિતનો ર્ય હતો તેમ કહી 
િકાય. 

અત્યાિે િાજકાિણની પરિસ્સ્થવતને અભર્વ્યક્ત કિતી િાસ્તિિાદી વિચાિસિણી છે તે અનસુાિ કોઈ વિશ્વમાાં 
સિોચ્ચ સત્તા નથી. વિશ્વમાાં અિાજકતાની સ્સ્થવત પ્રિતતતે છે. કોઈ વિશ્વ સિકાિ નથી. તેમજ કોઈ બાંધનકતાત 
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આંતિિાષ્ટ્રીય કાયદાઓ નથી. દિેકે પોતપોતાની સલામતીનુાં ધ્યાન િાખવુાં પડે છે. આથી કોઈ પ્રથા સલામતી 
કેિી િીતે પ્રાપ્ત કિે તો આિા સમયે તેને માટે પ્રાદેવિક સાંગઠનોની િચના એક વિકલ્પ પિૂો પાડે છે. ઠાંડા યધુ્ધ 
પછી કોઈ પ્રદેિને લગતો દુશ્મન હોય તો તે પ્રદેિના લોકો સહકાિ સાધીને પહોચીં િળી િકે તેમ છે. આથી કહી 
િકાય કે પ્રાદેવિક સાંગઠનોના ઉદ્દર્િમાાં પ્રદેિમાાંના કે પ્રદેિ બહાિનો કોઈ સામાન્ય દુશ્મન ( Common Threat ) 
હોિો જરૂિી છે. આથી આિા ર્યનો સામનો કિિો અથિા તેને કોઈ િીતે મનેેજ કિિો જરૂિી બની જાય છે. 

આ બાબતે એક એિો પણ મત પ્રિતે છે કે દુશ્મનને સાંગઠનની અંદિ સાાંકળીને, બધાની સાથે િાખીને, તેને કાંઈક 
જિાબદાિી સોંપિી જોઈએ, સાંસ્કાિ િેડિા જોઈએ અને સાથે મળીને કામ કિિાની ટેિ પાડિી એ સાિી વ્યહુ 
િચના છે. આથી જ NATOની અંદિ જમતનીને સમાિિામાાં આવ્યુાં. જમતનીને સાથે િાખિાથી તે ઓછાં ઉધ્ધત બનિે 
અને સાિી િીતે સોવિયેત યવુનયનનો સામનો કિી િકાિે. આિા ર્યરૂપ દેિને સાંગઠનમાાં સમાિિાથી એક ફાયદો 
એ પણ થાય છે કે નબળા િાજ્યો આિા મોટા િાજ્ય પાસેથી ખાસ કિીને આવથિક લાર્ મેળિે છે. 

આપણે અહીં એ પણ ઉલ્લેખ કિિો જોઈએ કે પ્રાદેવિક સાંગઠનોનુાં અને કોઈ િૈવશ્વક સાંગઠનોનો ઉદ્દર્િ થિો તેને 
કેિા પ્રકાિનો સાંબાંધ ગણી િકાય ? િૈવશ્વકિણ અને પ્રાદેવિકિાદ િચ્ચે કેિા પ્રકાિનો સાંબાંધ હોિો જોઈએ ? એક 
બાજુ W.T.O. જેિા િૈવશ્વક સાંગઠનો છે તો બીજી બાજુ NAFTA, APEC જેિા પ્રાદેવિક સાંગઠનો છે અને બાંને 
પ્રકાિના સાંગઠનો સાંઘર્ત િરહત સહઅસ્સ્તત્િ ધિાિે છે. આથી આપણે કહી િકીએ કે ખ્યાલાત્મક િીતે બાંને એક 
બીજાના વિિોધી લાગે પણ બીજી પ્રરિયાની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ બાંને એક જેિા લાગે છે.આથી કહી િકાય કે પ્રાદેવિક 
સાંગઠનના સભ્ય િાજ્યો િચ્ચે આયાત-જકાત નાખિી નરહ. પિાંત ુ પ્રદેિ વસિાયની િસ્તઓુ પિ ઓછી જકાત 
નાખીએ અથિા જકાત નાખીએ નરહ તો પ્રાદેવિક સાંગઠનો િૈવશ્વક સાંગઠનો સાથે સાંઘર્તમાાં ઉતિિે નરહ. 

(ii) પ્રદેિ કક્ષાએ : 

અહીં દબાણને લીધે કે કોઈ વિશ્વ કક્ષાને લીધે નરહ પિાંત ુપ્રદેિકક્ષાના સાંદર્તમાાં પ્રાદેવિકિાદની ભવૂમકા બાંધાય છે. 
પ્રાદેવિક સાંગઠનો માટે પ્રાદેવિક સ્તિના પરિબળો જ કામ કિે છે. તેમાાં કોઈ બહાિનો ર્ય નથી પિાંત ુિાજ્યોને 
એમ લાગે છે કે આપણે િાષ્ટ્ર-િાજ્ય તિીકે બહાિ નીકળીને એક-બીજા િાજ્યોનો લાર્ લેિો જોઈએ. કોઈ એક 
પ્રદેિમાાં એિા પ્રશ્નો હોય કે તેને કોઈ િાજ્ય પહોંચી િળી િકે તેમ નથી અને આથી િાજ્ય એિો વિચાિ કિે કે આ 
પ્રશ્નોને ઉકેલિા માટે બહુિાષ્ટ્રીય સાંગઠનો િચિા જોઈએ. પિાંત ુઆ એક વ્યિહારુ ઉપયોગ માટે છે. 

પ્રાદેવિકિાદ માટે એવુાં પણ બને કે જ્યાિે અમકુ પ્રકાિના પ્રદેિના લોકોને અમકુ પ્રકાિની માનવસક એકતા 
લાગતી હોય છે. તમાિા અને બીજા િાજ્યોની સાંસ્કૃવતમાાં કાંઈક સામ્યપણુાં હોય તો આિા પ્રદેિના િાજ્યો એક-
બીજા સાથે મળીને પ્રાદેવિક સાંગઠનની િચના કિે છે. 

કાલતડોઈઝ કહ ે છે તેમ – િાષ્ટ્ર એક કાલ્પવનક સમદુાય છે. જેમ એક િાષ્ટ્રમાાં િહતેા લોકોને માનવસક એકતા 
એકતાસતૂ્રમાાં જકડી િાખે છે તેમ િાષ્ટ્ર-િાષ્ટ્ર િચ્ચે પણ આિી માનવસક એકતા પ્રિતતતી હોય તો તે એક સમહૂમાાં 
િહી િકે છે અને આ બધા િાષ્ટ્રોનો કાલ્પવનક સમદુાય અસ્સ્તત્િમાાં આિી િકે છે. આથી આિા સમદુાયને લીધે 
પ્રાદેવિકિાદનો ઉદ્દર્િ થાય છે. તે કહ ે છે કે આિો હોય કે ન હોય પણ એમ લાગે કે સમદુાય છે તો પણ 
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પ્રદેિિાદને પે્રિણા મળે છે. આથી આપણે કહવે ુાં જોઈએ કે માત્ર માનવસક એકતા જ પ્રાદેવિક સાંગઠનની િચનામાાં 
પ્રેિક તત્િ છે તેમ કહી િકાય નહીં, પિાંત ુબીજા પરિબળો પણ અગત્યનો ર્ાગ ર્જિે છે. 

પ્રાદેવિક સ્તિે પ્રદેિિાદને સમજાિિા માટે બે પ્રકાિના વસધ્ધાાંત િજૂ થયા છે : 

(i) Neo Fuctionalism Theory 

(ii) Neo Libralism 

(i) Neo Fuctionalism : 

   તેમના અનસુાિ િાજ્યોએ િરૂઆતમાાં સાંિેદનિીલ અને વિિાદાસ્પદ ન હોય તેિા વિર્યો પિ સહકાિ ઉર્ો 
કિિો જોઈએ. Law Politicsના પ્રશ્નો ઉપિ પહલેાાં સહકાિ ઉર્ો કિો આથી ધીમે ધીમે બીજા વિર્યો પિ પણ 
સહકાિ ઉર્ો થિે.તેમના મતે પહલેાાં Law Politics અને High Politics ના પ્રશ્નો ને જુદા પાડિા જોઈએ. 
િરૂઆતમાાં આ Low Politicsના પ્રશ્નો સફળ િીતે ઉકેલાિે તો તેની અસિ  High Politics પિ પડિ,ે િાજ્યોનુાં 
મનોિલણ, વવૃત્ત બદલાિે અને આના આધાિે ધીમે ધીમે આગળના વિિાદાસ્પદ કે સાંિેદનિીલ પ્રશ્નો પણ 
ઉકેલાિે. 

તેઓ કહ ે છે તેમ આ પ્રરિયા જ એિી છે કે િાજ્યોને તે ધીમે ધીમે િધાિે સહકાિ કિિા તિફ લઈ જિે. આ 
એકિાિ સહકાિની ભવૂમકા તૈયાિ થઈ જાય પછી ત ે સ્િયાં સાંચાભલત િીતે આગળ િધિે અન ે આગળ જતાાં 
લગર્ગ બધી જ બાબતોમાાં સહકાિ ઉર્ો થિે. િધમુાાં તેઓ કહ ેછે કે જતે રદિસે એકીકિણ િાજ્યો િચ્ચે એટલુાં 
બધ ુિધિે કે સાિતર્ૌમ િાજ્યોનો જ અંત આિી જિે. જોકે આ િાતમાાં તથ્ય તો છે જ એમ આપણે કહવે ુાં જોઈએ. 

(ii) Neolibralism : 

વનયો લીબિલ વથયિીમાાં માનનાિા કહ ેછે કે િાજ્યો પોતાને યોગ્ય લાગે તેિા િાજ્યો સાથે જ િાજ્યોના રહતના 
ક્ષેત્રોમાાં સહકાિ સાધિે. 

(iii) સ્થાશનક કક્ષાએ : 

એમ કહી િકાય કે િસતી, સાાંસ્કૃવતક બાબતો, સામાન્ય દુશ્મન, આવથિક બાબતો િગેિે પરિબળો સ્થાવનક કક્ષાએ 
પ્રાદેવિકિાદને ઉત્તેજન આપે છે. 

આશથિક કારણ : 

છેલ્લા બ-ેત્રણ દાયકાઓથી વિશ્વ વ્યિસ્થા અન ેઆંતિ િાષ્ટ્રીય સાંબાંધોમાાં આવથિક બાબતો મહત્િની બની ગઈ િહી 
છે. આવથિક બાબત કેંદ્રગામી બની છે. આથી છેલ્લા ત્રણ-ચાિ દાયકામાાં જે કોઈ સાંગઠનો િચાયા તેમાાં આવથિક 
સાંગઠનો જ િધ ુિચાયા છે. પ્રાદેવિક સાંગઠનો સ્થાપિાનો હતે ુએક બીજા દેિોનો આવથિક સહકાિ મળી િહ ેતે પણ 
હોય છે. પ્રાદેવિક સાંગઠનના સભ્ય દેિો િચ્ચે ઉદ્યોગો માટે કાચો માલ તેમજ તૈયાિ માલના િેચાણ માટે બજાિ 
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મળી િહ ેછે. આંતિ િાષ્ટ્રીય આવથિક વ્યિસ્થામાાં એક પ્રાદેવિક સાંગઠન તિીકે સાિો પ્રર્ાિ પાડી િકાય છે. દા.ત. 
W.T.O. િગેિે જેિી િૈવશ્વક આવથિક સાંગઠનોમાાં પોતાના આવથિક રહતો સાચિી િકાય છે. 

લશ્કરી બાબત : 

પ્રાદેવિક સાંગઠનોની િચના માટે લશ્કિી બાબત પણ કાિણભતૂ હોય છે. પ્રાદેવિક સાંગઠનની િચના વારાિા કોઈ 
સામાન્ય ર્ય ( Common Threat Perception ) હોય તો તેને દૂિ કિી િકાય છે. દા.ત. NATOની િચના બીજા 
વિશ્વ યધુ્ધ બાદ સામ્યાિાદનો િધતો જતો પ્રચાિ અને પ્રસાિ િોકિા માટે કિિામાાં આિી હતી. 

રાજકીય કારણ : 

પોતાના પિસ્પિ મત રે્દો દૂિ કિિા માટે એટલે કે સાંઘર્ત વનિાિણ કાયતપધ્ધવત (Conflict Resolution 
Mechanism) પ્રાદેવિક સાંગઠનો વારાિા િોધી િકાય છે.જ્યાાં બહુમવત-લઘમુવતના પ્રશ્નો હોય ત્યાાં પ્રાદેવિક સાંગઠનોની 
િચના ઉપયોગી થઈ િકે. પ્રાદેવિક સાંગઠનોથી જે મોટો સમાજ અસ્સ્તત્િમાાં આિે છે તેમાાં બહુમવત કે લઘમુવત 
જેિી લાગણી જોિા મળતી નથી. પિાંત ુતેમાાં તમામ જ્ઞાવતઓનો સમાિેિ થાય છે અને બધી જ્ઞાવતના લોકો સાથે 
હળી મળીને િહ ેછે. પિાંત ુઆપણે કહવે ુાં જોઈએ કે આ માટે િાજ્ય મજબતૂ હોવુાં જરૂિી છે. િાજ્યમાાં આિા અનેક 
જૂથો હોય તો પ્રાદેવિક સાંગઠન િચિા મશુ્કેલ છે. િાજ્ય આિા જૂથો િચ્ચેના ઝઘડાઓનો ઉકેલ લાિિામાાંથી જ 
બહાિ નથી આિી િકત ુાં ત્યાાં પ્રાદેવિક સાંગઠનોની િચનાનો પ્રશ્ન જ ઉર્ો થતો નથી. પ્રાદેવિક સાંગઠનોની િચના 
કિી સભ્ય િાષ્ટ્રોની સિહદો મીટાિી દેિી, મકુ્ત હિેફેિ િગેિે કિી િકાય પિાંત ુજો સીમા સિુક્ષા દળ, પોલીસ 
િગેિેની સિહદ પિ હાજિી ન હોય તો દાણચોિી, ઘરૂ્ણખોિી, િસ્ત્રોનુાં િેચાણ િધે િગેિે જેિા જોખમો પણ િહલેા 
છે. 

પ્રાદેશિક સગંઠનોની સફળતા માટેની િરતો : 

પ્રાદેવિક સાંગઠનોની સફળતા માટે કેટલીક આિશ્યક િિતોની િાત કિીએ તો કહી િકાય કે પ્રાદેવિક સાંગઠનના 
સભ્ય દેિો િચ્ચે ર્ૌગોભલક સામીપ્ય હોવુાં જોઈએ. એટલે કે ર્ૌગોભલક અંતિ ઓછાં હોવુાં જોઈએ. સભ્ય દેિો િચ્ચે 
એક પ્રકાિની િાજકીય, આવથિક, િૈચારિક અને સાાંસ્કૃવતક સમાનતા હોિી જોઈએ. િૈચારિક સમાનતા એટલેકે 
પિસ્પિ વિિોધી વિચાિસિણી ન હોિી જોઈએ. સભ્ય દેિો િાજકીય વિકાસ, આવથિક વિકાસ, ક્ષમતા િગેિેની 
દ્રષ્ષ્ટ્ટએ લગર્ગ સમોિરડયા હોિા જોઈએ. દા.ત. ર્ાિતએ સાકતમાાં પ્રભતુ્િ ધિાિે છે તેવુાં સાકતના અન્ય સભ્ય દેિો 
માને છે. ર્ાિત એ કદ, વિસ્તાિ, િસતી, આવથિક વિકાસ િગેિેની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ વિિાળ હોિાથી અન્ય નાના સભ્ય દેિો 
મોટા ર્ાઈ ગ્રાંવથ (Big Brother Complex) થી પીડાય છે. O.A.S.માાં અમેરિકાનુાં પ્રભતુ્િ હોિાનુાં મનાય છે.અંતમાાં, 

પ્રાદેવિક સાંગઠનોની િચના અને સફળતા માટે એવુાં એક િાજકીય િાતાિિણ ઉભુાં કિવુાં જોઈએ જેમાાં બધામાાં જુદી 
જુદી બાબતો વિિે સહમતી હોય. પ્રાદેવિકિાદના ઉદ્દર્િને સમજાિતા જુદા જુદા વસધ્ધાાંતોને સ્પિે છે ત્યાાં સધુી 
આપણે કહી િકીએ કે લગર્ગ બધા જ પ્રકાિના વસધ્ધાાંતો પ્રાદેવિકિાદને લાગ ુ પાડી િકાય તેમ છે. આ  
વસધ્ધાાંતોને અલગ અલગ વિર્ાજીત ન કિતાાં એક તબક્કાિાિ િીતે લેખિા જોઈએ. પ્રાદેવિકિાદના ઉદ્દર્િમાાં 
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જુદે જુદે તબકે્ક જુદા જુદા વસધ્ધાાંતોનુાં મહત્િ િહલે ુાં છે. પ્રાદેવિક સાંગઠન સ્થાપ્યા પહલેાાં પ્રથા કક્ષાની વથયિી 
મહત્િની હોયતો પ્રાદેવિક સાંગઠન સ્થાપ્યા પછી તેના વિકાસ માટે પ્રાદેવિક કક્ષાનો વસધ્ધાાંત મહત્િનો બની િહ ે
એટલે કે પ્રાદેવિક સાંગઠન સ્થાપ્યા પહલેાાં બાહ્ય દુશ્મનના ર્યને ગણાિી િકાય પિાંત ુસાંગઠન સ્થપાઈ ગયા પછી 
પ્રાદેવિક સહકાિ મહત્િનો બની િહ ેછે. આથી કહી િકાય કે એક વસધ્ધાાંત પ્રાદેવિક સાંગઠનના વિકાસને માટે િધ ુ
મહત્િનો હોય અને બીજો વસધ્ધાાંત પ્રાદેવિક સાંગઠનના વિકાસનાઅ બીજા તબક્કા માટે િધ ુમહત્િનો હોય. 

સદંર્ભ : 
 

I. Deutsch,Karl W.,The analysis of international relations,Printice-Hall,Englewood Cliffs,N.J.,1968. 

II. Fredrik Söderbaum, “Introduction: Theories of NewRegionalism”, www.researchgate.net, 

ResearchGate,Web.Sep.24,2017 

III. <https://www.researchgate.net/publication/259580400_Theories_of_New_Regionalism> 

IV. McGowan Lee, “Theorising European Integration: Revisiting Neo-Functionalism and Testing its 

Suitability for Explaining the Development of EC Competition Policy?”, http://eiop.or.at,European 

Integration Online Papers,Vol.11,No.3,3 June 2007 Web.Sep.26,2017 

V. <eiop.or.at/eiop/pdf/2007-003.pdf> 

VI. Nitisha; “Regionalism: Definition, Characteristics and Types of Regionalism”, 

www.yourarticlelibrary.com, Web.Sep.25,2017 

VII. <http://www.yourarticlelibrary.com/society/indian-society/regionalism-definitions-

characteristics-and-types-of-regionalism/47359> 

VIII. THOMAS GEHRING, “Integrating Integration Theory: Neo-functionalism and International 

Regimes”, www.ssoar.info , Global Society”, Vol. 10, No. 3, 1996,P.225 web.sep.25,2017 

IX. <http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/13081/ssoar-globalsoc-1996-3-

gehring-integrating_integration_theory_neo-functionalism_and.pdf?sequence=1> 

 

************************************************************************* 

ડો.અિોક કુમાર બી.પરુોક્રિત 

આવસસ્ટન્ટ પ્રોફેસિ 

િાજ્યિાસ્ર્ત્ત્ર 

એમ.એ.પિીખ ફાઈન આટ્સૅ એન્ડ આટ્સૅ કોલેજ 

પાલનપિુ 
 

Copyright © 2012 – 2017 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat 

 


