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ABSTRACT 

The various regional integration formulas, have become prevalent since the second half of the 

twentieth century under the influence The need dictated by the data of growth and the economic 

interests of the members of integration, the conviction dictated by economic objectivity based on 

theories of integration and economic cooperation and its positive economic effect, or data of 

change and the balance of international powers and the nature of The global system, including.    

    The end of the Cold War helped the power mechanisms witness a temporal and spatial change 

that made the economic and cognitive power the rest of the power variables. And he identified 

the new power structures and imposed new rules in the interaction of countries, and produced 

patterns of relations and different interactions in terms of type, goals and roles, and established a 

new style in the mechanisms of influence and power and making regional and international poles 

after pooling capabilities in larger structures in which roles and resources are distributed 

according to economic logic.  Hence, it is possible to focus on two models of integration forms, 

namely the European Union and the Shanghai Organization. In this framework, two levels of 

research were focused on the outcomes of integration at the level of members and the bloc in 

general, and the second focuses on the roles that integration provides in the field of regional and 

international balance, where it will be imposed New integration force factors are a new pattern of 

power balance.                                                                                                                  
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ة وروابط اإلقليميبالتكتالت االقتصادية والمنظمات  أغلبهاالمختلفة التي تمثل  اإلقليميصيغ التكامل  إلى أنتشير الوقائع 

 ،سائدة من حيث العدد والعمق التكاملي منذ النصف الثاني من القرن العشرين أصبحتمن صيغ التعاون الدولي  ءاون كجزالتع

ي تمليها معطيات النمو ثير الحاجة التأ، تحت توالسمة القانونية األدواروال زال المستقبل ينذر بمزيد منها على مستوى العدد و

االندماج  والتعاون  والقناعة التي تمليها الموضوعية االقتصادية القائمة على نظريات ،التكامل عااءوالمصالح االقتصادية أل

قدرة معطيات التغيير وتوازن القوى الدولي وطبيعة النظام العالمي ومنها مثال عدم  أو ،يجابي اقتصادياثرها اإلأاالقتصادي و

 عادةعباء التي يفرزها النظام الدولي فاال عن االختالالت التي تستدعي تدخال جماعيا إلدول منفردة على مواجهة األال

 .التوازن

الزمان  إطارليات القوة تغيرا ال يعرف السكون في آهد ن تشألي الشامل بين الشرق والغرب على وقد ساعد زوال الصراع الدو

رضت قواعد جعلت من القوة االقتصادية والمعرفية القاطرة لباقي متغيرات القوة. وحددت هياكل القوة الجديدة وف ،والمكان

 مختلفة عن السابق من حيث النوع واألهدافمن العالقات والتفاعالت  أنماطا أنتجتو ،قليميا ودولياإجديدة في تفاعل الدول 

 اإلمكانياتة والدولية بعد تجميع اإلقليمي األقطابيات توزيع النفوذ والقوة وصنع آلإسلوبا جديدا في  أرستو األدوار والسلوك،و

 .بطريقة يفرضها المنطق االقتصاديوتخصص فيها الموارد  األدوارتوزع فيها  أكبرفي هياكل 

 ،نظمة شنغهاي للتعاونوربي ومومن هنا يمكننا التركيز على مثالين كنموذج من صور التكامل في العالم هما كل من االتحاد األ

والتكتل بشكل عام  األعااءيتعلق بمخرجات التكامل على مستوى  األولتم التركيز على مستويين من البحث  طاروفي هذا اإل

حيث  اإلقليمي والدولي،التي يتيحها التكامل في مجال التوازن  األدوارالثاني يركز على  أما أهداف مركزية،في مجال تحقيق 

 مناقشته. إلىالقوة الجديدة التي تتيحها منظومة التكامل نمطا جديدا من التوازن الدولي ستذهب هذه الدراسة  ستفرض عوامل

 

 .النشأة والتطور ،ربيو، توازن القوى الدولي، االتحاد األأنواعهمفهوم التكامل و: لكلمات المفتاحيةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (The concept of integration and its typesه . ) أنواع: مفهوم التكامل و األولالمحور 
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المتغيرات المعاصرة والسمات التي باتت تشكل النظام  أهموالدولي من  اإلقليمييعد االتجاه العالمي نحو التكامل على المستوى 

فوق  أو قليمياإلوالدولي عبر توجه غالبية وحدات النظام الدولي من الدول نحو صيغ مختلفة من االندماج  اإلقليمياالقتصادي 

تبار عند رسم السياسة الدول بشكلها المنفرد نسبيا مقارنة بالتكتالت كنطاق يؤخذ باالع أهميةن تراجعت أاإلقليمي بعد 

 . االقتصادية

ة اإلقليمية الثانية ثم الموجة اإلقليميضمن ما عرف في وقتها بالموجة  اإلقليميوما فوق  اإلقليميوقد تزايدت موجات التكامل 

ر ساس المشتركات السليمة وفقا لمعايير الموضوعية االقتصادية وغيأترسخ قيم التعاون واالندماج على الثالثة * بعد 

صيغ التكامل لتحقيق المصالح  إلىال وتم تعزيزه وبحثه ليس في مجال الدول المنتميه إ ااالقتصادية بحيث لم يترك محور

إلى القاايا االستراتيجية من القاايا البسيطة وصوال  ا التي يتم معالجتها ابتداءلقاايالمطلوبة بل وكذلك على مستوى عمق ا

جماعي  إطارال في إقها تحقي أومكان االنفراد بحلها تحديات المتجددة التي لم يعد باإلخذة بنظر االعتبار المصالح المتبادلة والآ

[31] . 

ا شكل من ايأه أنال إن القائم على المصلحة الموضوعية ل التعاوشكاأاإلقليمي شكل من وفي الوقت الذي يعد فيه التكامل 

ل فهي بالوقت الذي تعم لياتها ومؤسساتها المختلفة،آرفاها قوى الرأسمالية العالمية والتجارية الامنية التي ال ت شكال الحمائيةأ

خرين وتعزز خرى بوجه اآلأحواجز  اإلقليمي تعمل على ترتيبالتكامل  أعااءلغاء بعض الحواجز المختلفة بين إفيه على 

 . [4]التكامل  عااءالقوة التفاوضية أل

االستفادة من المزايا االقتصادية المختلفة   إلىساس الموضوعي لنشأة الصيغ المختلفة للتكامل يتركز في السعي ن األإ

د في المدرسة الكالسيكية وفق مبدأ تحسين باريتو ** الوار عااءالرفاهية االقتصادية لأل إلىلالقتصاديات المتكتلة وصوال 

 ة والدولية ومتطلبات تشكيل النظام العالمي .اإلقليميالقطبية  إطارساس استراتيجي للتكامل يزج به في أن هناك أالجديدة، غير 

قة بقصد تمكينها من وضع حالل مناطق متحدة محل دول متفرإإلى نه تنظيم تعاوني يرمي أوالتكامل بشكل عام يعرف على 

 . [21]دارية والحواجز التجارية والمالية المختلفة زالة بعض القيود والعوائق اإلإيذ سياسات اقتصادية تكاملية عبر وتنف

كثر من صيغ التكامل كمنطقة التجارة أأو ن يكون صيغة واحدة أن التكتل يمكن ألتكتل االقتصادي هو وما يميز التكامل عن ا

 حالة االندماج الكامل .  إلىز هذه الصيغ وصوال واتج إلىالسوق المشتركة  في حين يشير التكامل  أواالتحاد الكمركي  أوالحرة 

ري والموضوعي للتكامل ساس النظسهم في تطوير األأكثر من أ( ميترانييعد التكامل واحد من نتاجات النظرية الوظيفية ويعد )

محدودة نسبيا في حين  ةاألساسية كونها تعتمد جغرافين الدولة القومية لم تعد قادرة على تلبية احتياجات المجتمع أعندما رأى 
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كثر من دولة أأهمية االندماج بين  إلىشار أ، وباقي مناطق العالم إلىوتصل  ة،إلى خارج هذه الجغرافيحاجات مجتمعها تمتد 

 . [17]وحدات مشتركة جديدة  إلىائف القومية على المستوى الجزئي عبر تفويض بعض الوظ

(  بتطوير نظرية ايتزيوني( وكذلك )كارل دويتش( و)رنست هاسأروادها وهم كل من ) أهمسهمت الوظيفية الجديدة عبر أكما 

وروابط المصالح شراك النخب إوارد االقتصادية الكافية وضرورة الثقافة والقيم المشتركة والم أهمية إلىشارت أالتكامل حينما 

 . [30]حزاب في العملية التكاملية كدوافع موضوعية واأل

والعملي بظاهرة التكامل والتكتالت االقتصادية بعد فترة من ظهور كاديمي متزايد االهتمام على المستوى األ وبشكل أثم بد

نظرية  إلىفوائده المختلفة التي استندت ( الذي ناقش عبرها صيغ االتحاد الكمركي ودوافعه و 0551فاينر كتابات االقتصادي ) 

 . [6]عالي المستوى ساسية لبلوغ التكامل أاألعااء وسيلة ( التي اتخذت من تحقيق التجارة الحرة بين الدول  بيال بالسا) 

فيما ساس النظري لالقتصاديين الكالسيك والنيوكالسيك خاصة كامل هي فكرة موروثة نابعة من األن فكرة التإويمكن القول 

نظريات وقواعد وتجارب واقعية  إطارفكار وانتظمت في ، ثم تطورت هذه األ [16]يتعلق بنماذج ونظريات التجارة الدولية 

 التكامل التام .  إلىجديدة كالتكتالت واالندماجات المختلفة وصوال 

ال يقفون على مستوى واحد من الحجم  كثرأأو تكامل رأسي يقوم بين دولتين  األولساسيين أوالتكامل بشكل عام على مستويين 

فقي الذي ينشأ قوى، والثاني هو التكامل األون العالقة مختلة لصالح الطرف األالتقدم االقتصادي وفي هذه الحالة تك أوالقوة  أو

ا في هذ نظمة السياسية حيث تتكاملوى االقتصادي وتقارب في طبيعة األيتميزون بتجانس في طبيعة التطور والمست أعااءبين 

ل نتاجية وتقليالح زيادة الترابط في الهياكل اإلساس التخصص وخلق عالقات اعتماد وتشابك لصأالنوع العملية االقتصادية على 

 . [33]التكامل التنموية واالجتماعية بل وحتى السياسية  أهدافتحقيق  إلىجل الوصول أالفجوة بين مستويات النمو من 

 ( International power balance. )  وى الدوليالمحور الثاني : توازن الق

هة ما في وضع تمتاز فيه بالتفوق أو تكون ج أونه حالة ال تكون فيها دولة ما بمفردها أيعرف مصطلح توازن القوى على 

  . [5]األخرىن تلتزم به الدول أقانون الذي يجب ن تحدد الأبوضع يؤهلها 

تباع سلوك وخطط تؤدي ويعكس نوع اكثر من الدول بأأو مجموعتان  أوحالة توصف فيها دولتان  إلىوهو بهذا المعنى يشير 

 من التقارب في القوة الشاملة . 
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البشرية سواء منها القائمة على  نسان ومبدأ للتجمعاتزليا بوصفه حاجة ال غنى عنها لإلأمرا حتميا وأوبشكل عام يعد التوازن 

الشعوب  أوحدثت السياسات والمصالح المختلفة اختالالت واسعة في طبيعة حياة الجماعات أن أد أو سياسية بعسس اجتماعية أ

 . [3]الدول الحديثة  أو

ة جدته الحاجة وضرورأونساني إيس نتاج فكر محدد بقدر ماهو جهد نه لأ والتوازن حقيقة وظاهرة من ظواهر الطبيعة تثبت

إلى توازن فاال عن حاجة النظام الكوني بشكل عام ، وة وانحرافها باتجاه معينامل القعو معالجة الخلل الناتج عن اضطراب

الدولي  أون تطور الحياة السياسية على المستوى المحلي أرار بوظائفة على نحو سليم . غير لالستم األساسية همكوناته وعناصر

تجاه تطور وتطوير االقومية للدول مع بعاها دفع بلح وتنامي القدرات العسكرية الحديثة والفتاكة للدول وتقاطع وتداخل المصا

بنفس ما  ين شأنا قد حاألباحث في شؤون العالقات الدولية فقلما يجد ا ومنها نظرية توازن القوى الدولي، نظريات التوازن

 وتوازن التحالف،، وتوازن المصالح ،ومنها مباديء توازن التهديد األساسيةحايت به نظرية توازن القوى الدولي ومكوناتها 

 والتنافس في حقبة الحرب الباردة .  ال سيما بعد اشتداد حدة الصراع 

حاارة وادي النيل  أووقد عرفت دويالت المدن القديمة ثم الدول التي كونتها الحاارات القديمة ومنها حاارة مابين النهرين 

 . [7]ظاهرة توازن القوى في عالقاتها الخارجية 

القرن السادس عشر  إلىالعالقات الدولية خالل العصور الحديثة يرجع بشكل دقيق ومحدد  إطارن ثبات مبدأ توازن القوى في إ

الحد الذي شجع بعض الدول  إلىكثر من التعاون أساس الصراع والحروب أوربية تقوم على حينما كانت عالقات الدول األ

أو اخااع الدول المنافسة  األخرىلقوة والقدرة للتوسع على حساب مصالح الدول ربية على استغالل تفوقها النسبي في اواأل

النظام للقارة وتصحيح االختالالت عبراالنتظام في تجمعات  عادةربي إلوتفعيل نظام توازن القوى األ إلىمر الذي دفعها لها، األ

دت بريطانيا لفترة طويلة دور أاألساسية، وقد بين القوى دائمة  لحفظ التوازن وتبعا لذلك االستقرار  أووتحالفات متاادة مؤقتة 

 ربي عبر دور حاملة الميزان .والدولة الاامنة لعدم اختالل توازن القوى األ

التي يتم التركيز عليها في مجال توازن القوى كونها تعد العنصر  األساسيةوفي تلك الفترة كانت القوة العسكرية هي القوة 

وى أنذاك بتوازن القوة لذلك وصف توازن الق متياز،اإطار نسق عالمي عسكري بن عناصر قوة الدول في من بي همالحاسم واأل

حد كبير منذ النصف الثاني من القرن العشرين وال يزال يشهد  إلىفي حين تغير هذا الوصف  ،خرآي شيء أكثر من أالعسكرية 

 . األساسيةتغيرا في ماامينه 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, Special Issue (1), August 2020 

 

 
 184 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

نظام توازن القوى بماامينه الحديثة في القرن العشرين انطالقا من الفوضوية النسبية التي تمتاز بها  إلىوقد زادت الحاجة 

العالقات الدولية والناجمة عن فوضوية النظام الدولي الذي ال يعاني من غياب القانون الدولي بل غياب قوة مركزية لها القدرة 

 وقد ،األولىوتصحيح االختالالت التي سيطرت عليه منذ الحرب العالمية  يةاألساسالعادلة على ضبط سلوك وحداته  -الحاسمة 

 ان يعدون توازن القوى الدولي قانونأن والبنائيين ال سيما الهجوميين الواقعيين التقليديي تكون هذه الفوضوية هي التي دفعت

 يحكم العالقات الدولية. 

ي دولة ال سيما منها تلك التي تمتلك تاريخ حافل بالرغبة للسيطرة أ ن سعيأقائع العالقات الدولية المعاصرة ثبتت وأحيث 

خرين وتحقيق مصالحها بشكل عنيف وانفرادي لزيادة قوتها بشكل الفت يدفع الدول التوسع وفرض منطقها الخاص على اآلو

 . [10]وى عرقلتها عبر فرض توازن معين للق أوها أهدافو التكتل لمنعها من تحقيق أإلى التعاون  األخرى

طراف المنافسة ساسيا الستفزاز األأأو دول معينة يعد سببا حاسما ون كانت زيادة القوة العسكرية بشكل الفت لدولة أوبعد 

جراءات رادعة تستهدف الحفاظ على ميزان القوة العسكرية القائم والسعي لتعديله في حال تم تغييرة إإلى اتخاذ ودفعها  األخرى

رساء نظام توازن القوى كثيرة ومتنوعة بعد التحوالت الكبيرة التي إ، باتت دوافع الدول للتدخل والعمل على  [8]بشكل انفرادي 

تغيير نمط القوة وطبيعتها ومنها على سبيل  إلىفات أاألساسية التي تتحكم بالعالقات الدولية وشهدها النظام الدولي والعناصر 

 منصات تكنولوجية عالية الدقة والتقدم . إلىدية والقوة المعرفية المستندتان المثال الصعود الكبير لدور القوة االقتصا

ساسي من المحتوى التكنولوجي فائق التقدم لدولة أاالقتصادي الكبير والتحكم بجانب والتوسع والتقدم  فقد باتت عوامل النمو

أو التكامل في التعاون  األخرىي ولدفع الدول معينة عوامل كافية الحداث اضطراب في توازن القوة بين وحدات النظام الدول

القوة  أصبحتن أتصحيح اختالل القوة ال سيما بعد خرى لموازنة القوة االقتصادية والتكنولوجية لهذه الدولة وأجوانب 

 ختلفةلتي تقود عناصر القوة الموالقاطرة ا األخرىساس لكل عملية نمو في القطاعات قتصادية والتكنولوجية المحرك األاال

 منها والمحتملة . األساسية

السائدة في النظام الدولي السابق قد دفعت الدول المؤثرة في  األساسيةذا كانت طبيعة التفكير االستراتيجي والقيم االستراتيجية إو

ن قيم إ، فالطابع العسكري عبر التكتالت واالحالف العسكرية يللحفاظ على نظام توازن القوى ذ ةاإلقليميالشؤون الدولية و

 اإلقليمي أوخالل بتوازن القوى الدولي للتهديدات الناجمة عن محاولة اإل ماط مختلفة من االستجابةإلى أنكار عالم اليوم تستند أفو

باتت  الدرجة التي إلىعبر االنخراط بصيغ مختلفة من التكامل االقتصادي الذي سيطر على نسق العالقات الدولية المعاصرة 

قرب االقتصادية الطريق األ أهدافها ومصالحها إلى قربن الدخول بتكامل مع مجموعة من الدول األأكبرى مقتنعة فيها الدول ال
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والدولي على المستويات كافة وفي مقدمتها التوازن  اإلقليميكثر ضمانا للحفاظ على طبيعة التوازنات السائدة في النظامين واأل

غطاء  ئهعااوالذي بات يوفر أل يات وصيغ التكامل الحديثة،آلمني بعد تطور األوالسياسي واالجتماعي بل وحتى  االقتصادي

 من القوة الشاملة . ارصين

 (European Union. Origination and development. النشأة والتطوره.  ) وربياالتحاد األ لمحور الثالث :ا

تجربة فريدة من نوعها من حيث درجة النجاح في  ربا هيأوربي كمشروع اندماج وتوحد بين دول ون تجربة االتحاد األإ

ن تغلبت المصالح المشتركة على دوافع الحروب والصراعات ذات المنطلقات القومية أ، بعد التاريخ المعاصر للعالم

سياسي منها وتطورها الأن أأوربا فقد وجدت  وربية،واالقتصادية والدينية والسياسية التي كانت من سمات الحياة السياسية األ

 واالقتصادي ومستقبلها في التقدم واالزدهار يكمن في التعاون المشترك وااللتزام بمعاهدات واتفاقيات ومؤسسات مشتركة .

النظام االقتصادي ربا ومقتايات أووبقدر ما كانت هذه التجربة رد فعل لمخرجات العالقات الدولية المتوترة التي عاشتها  

بلورتها الواقعية  ،ها كانت نتيجة لمسيرة هادئةإن، فدولية أمنيةوامل اقتصادية واستراتيجية ونها انعكاس لعأالدولي بمعنى 

مثلية االقتصادية والفعل السياسي واالستراتيجي والحااري وى االندماج في مجال الكفاءة واألدركت جدأوربية التي األ

 على حد سواء . ربي والدوليومني .. الخ على المستوى األى األواالجتماعي بل وحت

ن هذه المسيرة تعود في أال إوربي خطوة في بداية مسيرة التكامل األ أهمتعد  7591عام  ن معاهدة روماأوعلى الرغم من  

بعد من ذلك أإلى ربي ون تعد من النقاط المايئة في تاريخ حركة االندماج االقتصادي األأها المتواضعة والتي لم يكتب لها بدايات

 ربية في القرنووالممالك والدول األ اإلماراتدة تام نشاء مملكة مسيحية موح  إ، وذلك حينما تم طرح  فكرة  [26]الوقت بكثير

ربا من جهة والحيلولة دون دخول أوربي واحد مهمته حماية أوعبر الدعوة لتكوين جيش  الرابع عشر ثم القرن السابع عشر

 خرى .أمنها من جهة ية التي طالما عانت ربية في حروب بينوالدول األ

عطت أاألولى التي ربية بعد الحرب العالمية وربيين في مجال الوحدة األوثم توالت الجهود من قبل المفكرين والسياسيين األ

وربا التي جعلت من ن الحرب العالمية الثانية ونتائجها السياسية واالقتصادية واالجتماعية المدمرة ألأ إال، زخما لهذه الدعوة

فرزتها أيا ومتناحرة سياسيا ومهانة نفسيا، فاال عن العبر والدروس التي ربية دول منهكة اقتصادومس األوريات األمبراطإ

هي الواليات المتحدة دة من جهة وبروز دول عظمى جديدة الحرب في مجال مواجهة روح العداء واالحتراب عبر بدائل جدي

رة دورها ربا ومصادأوربا وسعيها لالستحواذ والسيطرة على العالم بما فيه وعلى حساب المكانة الدولية ألالتحاد السوفيتي وا
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فكارهم وطموحاتهم في أثوا عن وسائل وطرق جديدة لتحويل ربين ليبحولأل كبركان الدافع األ ،خرىأوقرارها الدولي من جهة 

 تعاون . إلىواقع وتنافسهم  إلىاالندماج 

ربية للفحم ونذاك وهو الجماعة األأوربية قامت عليه الجماعة االقتصادية األساس الذي وضع الحجر األ 7591وفي عام 

يطاليا إلمانيا وفرنسا وأأوربية فقط هي نذاك شومان وتكونت من ستة دول آلتي سميت باسم وزير خارجية فرنسا والصلب ا

ها خطوة إلى أنضافة وهي باإل ، [16]ت تفايلية في مجال الفحم والحديدعاائها ميزاأساس منح أودول البنلوكس تقوم على 

ربية ودعمت والقارة األ إلى لمانيا من جديدإإلى عودة دت أنها إوربا الموحدة فمهمة في التعاون والتكامل االقتصادي كنواة أل

على نفس ربا أوربيا ودوليا وقيادة أواستثمار موقف فرنسا  إلىفي العالم والرامي  كبرم القوتين األأماربا أوكثيرا موقف 

 الطريقة .

لمانيا أعليه هواجس الخوف من عودة طموح  ربا المعاصر الذي سيطرتأووفي هذه الفترة التاريخية الحرجة من تاريخ 

ن التكامل أنسا وفي مقدمتها فر األساسيةربا أودركت العديد من دول أأوربا عبر مشاريع مختلفة بالهيمنة من جديد على 

دماج إفية استعادة طموحها التوسعي عبر لمانيا بالتفكير في كيأيق الوحيد للحيلولة دون استمرار رالوظيفي والمؤسساتي هو الط

 .مني واجتماعيأدماج سياسي وإإلى ربية ببعاها عبر مشروع تكاملي اقتصادي ضخم يفاي بالنتيجة ومصالح الدول األ

ربيون وية بمزيد من االندماج االقتصادي لذلك قدم القادة األربواأل األهدافيتها لم تستطع تحقيق أهمن هذه المعاهدة على أال إ 

) سباك( لدراسة  ربية مشتركة عبر لجنة بقيادة وزير خارجية بلجيكاأونشاء سوق إذه الجماعة عدة مقترحات متعلقة به إطارفي 

والتي بات  7591عام برام معاهدة روما إإلى ساس الذي قامت عليه المفاوضات المؤدية ، وكان تقرير سباك األهذه المقترحات

ن تكون ميثاقا اقتصاديا وسياسيا أريد لها أاألعااء وحكام التشريعات الوطنية للدول أاألساسية الحقا علوية على ألحكامها  

 . [12] عااءغلب حدود السيادة الوطنية لألأحكامه والتزاماته أأمام تذوب 

ن الهدف من هذه الجماعة أنذ الثمانينات من القرن العشرين ربية وجدت موالقتصادية األالجماعة ا إطارربية في ولكن الدول األ

خص منها حركة األخرى غير مكتملة ومقيدة  باألن استمرت عناصر السوق أل كامل عدى االتحاد الكمركي بعد لم يتحقق بشك

ر سوقها المشترك خاصة بعد تراجع قدراتها استكمال عناص أهميةتشعر ب األعااءلذلك بدأت الدول  العمالة ورأس المال،

سيوية التي شهدت في تلك الفترة نموا غير مسبوق في خرى من بينها النمور اآلأالواليات المتحدة واليابان ودول م أماالتنافسية 

 .ئة في العالم في ذلك الوقتالناش سواقاأل أهم إلىمجال الصناعة والقدرة على جذب االستثمار وتحولت 
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سوق في  أكبرقامة سوق مشتركة كاملة تكون إوربية المشتركة على في السوق األ األعااءربية والدول األ صرتأومن هنا  

بتقديم مشروع  7599ربية برئاسة ديلور عام وربا الغربية وقامت المفوضية األأون انامت غالبية دول أ، بعد العالم حينها

ربية الموحدة ووالسوق األ ، [32]7551أوربا طلق عليها مشروع أ 7551عام لمشتركة عبر خطة تنتهي استكمال السوق ا

هي هي الحواجز المادية والثانية  األولىمن العقبات والحواجز  أنواعزالة ثالثة إوضع عدد كبير من المقترحات و تتامن

غلب االقتراحات أوربية تنفيذ الجماعة األوفعال استطاعت  . [24]الثالثة فهي الحواجز المالية الحواجز الفنية والتكنولوجية أما

ربا مرحلة جديدة من التكامل واالندماج أوحد كبير وبذلك دخلت  إلىوتم رفع العقبات والحواجز المختلفة  7551بحلول عام 

 . [27]ربي واالقتصادي هي مرحلة االتحاد األ

أصبحت قابلة للدفع منذ  أوربية موحدة هي اليوروصدار عملة نقدية إحسوبة في ربي في خطوات سريعة وموونجح االتحاد األ

وتم توحيد سياسات النقد والمال والصيرفة والارائب فاال عن توحيد السياسات التجارية والزراعية والصناعية ، 1111عام 

رها  قدرة على كثأسواق الدولية واأل أكبرواحد من  إلىربي ووبذلك تحول االتحاد األ ، [25]واالجتماعية وغيرها من السياسات

ثيرا في التحكم بمسارات االقتصاد أ، وتاالتحاد أعااءوحصانة لمنتجات  اآلداء،ومستوى عال من الحداثة وكفاءة في  ،المنافسة

 .وربياالتحاد األ إلىربا الشرقية السابقة أوقوة سياسية دولية مؤثرة ال سيما بعد انامام دول  إلىوالتحول  ،العالمي

، كثر التجارب التكاملية نجاحا في التاريخ المعاصر رغم بعض التحديات التي يواجههاأوربي واحد من بين صبح االتحاد األأو

تاح أ، وربيووساهم في تسهيل عملية التخصص وتقسيم العمل األ ،قامة سوق كبير حقق وفورات الحجمإحيث ساعد على 

 افرز نوعأ، وثر مالئمة واستقراراأكن تنمو بشكل أية والنقدية المالكالصناعة والزراعة والنقل والقطاعات  األساسيةللقطاعات 

ربية ولعالمات الجودة ويات ممتازة للقدرات التنافسية األآلوربيين، ووفر من الامانات االجتماعية واالقتصادية للمواطنين األ

رتقاء بنوعية ومستوى الحياة المعاصرة للشعوب سواء وفاعلية التكامل في اإل ثبتت دورأذه الميزات وغيرها وكل ه ،العالية

ساسية عن دول أأو حتى السياسية واألمنية. والجدول اآلتي يبن مؤشرات االجتماعية  أوعلى المستويات التنموية االقتصادية 

 ربي وتاريخ انامامها لالتحاد:واالتحاد األ
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 ربي .وية لدول االتحاد األاألوليبين المؤشرات  : (7جدول)

 خرىأمالحظات  عدد السكان 1المساحة/الف كم تاريخ االنامام العاصمة اسم الدولة

  مليون 59 674,843 7591 باريس فرنسا

  مليون  60 301,318 7591 روما طالياإي

  مليون 16,500 41,562 7591 امستردام هولندا

  مليون 82 357,150 7591 برلين لمانياأ

  الف 483,800 2,586 7591 لوكسمبورغ لوكسبمورغ

  مليون10,666 30,528 7591 بروكسل بلجيكا

  مليون5,432 435,43 7511 كوبنهاغن الدنمارك

  مليون4,339 70,273 7511 دبلن يرلنداإ

 انسحبت مليون  61 244,820 7511 لندن بريطانيا

  مليون11,125 131,990 7597 ثيناأ اليونان

  مليون10,599 92,391 7595 لشبونه البرتغال

  مليون  46 321, 506 7595 مدريد اسبانيا

  مليون9,250 449,964 7559 ستوكهولم السويد

  مليون 9,250 778,700 7559 هلسنكي فنلندا

  مليون8,340 83,871 7559 فيينا النمسا

  مليون38,120 312,683 1112 وارسو بولندا

  مليون 10 93,122 1112 بودابست المجر ) هنغاريا(

  مليون 1,350 45,226 1112 تالين استونيا

  مليون10,400 78,866 1112 براغ التشيك

  مليون5,400 49,211 1112 براتيسالفا سلوفاكيا

  مليون2,100 2,227 1112 لوبالنا سلوفينا

  الف 779 9,251 1112 نيقوسيا قبرص

  مليون2,266 64,590 1112 ريغا التيفيا

  مليون3,365 65,303 1112 فيلنيوس لتوانيا

  الف 410 0,316 1112 فاليتا مالطا

  مليون 21,550 239,324 1111 بوخارست رومانيا

  مليون 7,650 110,915 1111 صوفيا بلغاريا

  مليون 4,225 56,595 1171 زغرب كرواتيا

بعد انسحاب  مليون450 4,100,325  بروكسل ربيواالتحاد األ

 بريطانيا
  

  Population and main data of vital"عداد الباحث باالعتماد على مجموعة من المصادر منها إالجدول من 

. Central Statistical Bureau of Latvia. 1 July 2007. statistics" 1115سبتمبر  1في  األصل مؤرشف من.  

لوحدة مركز دراسات ا ،175أوربا على جناحي المتوسط، مجلة المستقبل العربي، العدد ف اختطا وكذلك محمد عبد الشفيع،

  75ص  1119 العربية، بيروت،

https://web.archive.org/web/20090907115025/http:/data.csb.gov.lv:80/dialog/varval.asp?ma=04-01&ti=4-1.+POPULATION+AND+MAIN+DATA+OF+VITAL+STATISTICS&path=../DATABASEEN/Iedzsoc/Short+term+statistical+data/04.+Population/&xu=&yp=&lang=1
https://web.archive.org/web/20090907115025/http:/data.csb.gov.lv:80/dialog/varval.asp?ma=04-01&ti=4-1.+POPULATION+AND+MAIN+DATA+OF+VITAL+STATISTICS&path=../DATABASEEN/Iedzsoc/Short+term+statistical+data/04.+Population/&xu=&yp=&lang=1
http://data.csb.gov.lv/dialog/varval.asp?ma=04-01&ti=4-1.+POPULATION+AND+MAIN+DATA+OF+VITAL+STATISTICS&path=../DATABASEEN/Iedzsoc/Short+term+statistical+data/04.+Population/&xu=&yp=&lang=1
http://data.csb.gov.lv/dialog/varval.asp?ma=04-01&ti=4-1.+POPULATION+AND+MAIN+DATA+OF+VITAL+STATISTICS&path=../DATABASEEN/Iedzsoc/Short+term+statistical+data/04.+Population/&xu=&yp=&lang=1
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ترليون بعد  71ربي والبالغ وجمالي لالتحاد األخرى منها مثال الناتج  المحلي اإلأإلى مؤشرات ضافة ن هذه المؤشرات باإلإ

تعاون ربي بات يحتل المرتبة الثالثة بعد الواليات المتحدة ومنظمة شنغهاي للواالتحاد األ إلى أنتشير  ، [33]انسحاب بريطانيا

ربي مقارنة مع منظمة واأل طارخذ بنظر االعتبار درجة االندماج والتنسيق العاليتين في اإلمن حيث حجم االقتصاد مع األ

لعالم بعد كل من روسيا وكندا والصين والواليات كما يشغل مساحة هي السابعة في ا خر،آي تجمع اقتصادي أأو شنغهاي 

أوكرانيا وتركيا االتحاد مثل  إلىخرى أيادة مستقبال في حال انظمام دول المتحدة والبرازيل واستراليا وهذه المساحة قابلة للز

ربي يجعل منه ثالث تجمع سكاني في العالم بعد الصين والهند وهما عاوان ون حجم السكان في االتحاد األأوغيرها، كما 

 متياز .إلم وبتجمع سكاني في العا أكبرفاعالن في منظمة شنغهاي حيث جعال منها 

 . (   Shanghai Cooperation Organization. )  :  منظمة شنغهاي للتعاونالمحور الرابع

الذي شهد تفكك االتحاد السوفيتي والكتلة االشتراكية رسميا دخلت روسيا االتحادية وريثة االتحاد السوفيتي  7557منذ عام 

ضاعها االقتصادية والسياسية واالجتماعية أومرحلة عصيبة قوامها التراجع المستمر في عناصر قوتها الشاملة حيث تدهورت 

داء النظام السياسي وتبعية كبيرة آاعد لمستويات الفقر وضعف عام في ي للبطالة وتصوتفشمن العنف والتمرد وشهدت موجات 

لمية من موقع الشؤون العا إدارةرادة السياسية الغربية ... الخ مقابل تفرد الواليات المتحدة بللمؤسسات االقتصادية الدولية ولإل

 .7557مي الجديد الذي ساد بعد عام عالالقطب الوحيد الذي يتحكم بالنظام ال أصبحتقوة واقتدار بعدما 

مناطق الجوار القريب لروسيا والتي تعد  إلىمد نفوذها  إلىريكية على الشؤون العالمية دفعتها دون تردد من هذه الهيمنة األإ

هذه ن تتنازل عن نفوذها التام في جميع دول أوال يمكن لها  ،راضيهاأخير عن سيا مجالها الحيوي وخط الدفاع األبالنسبة لرو

وبنفس الوقت تشكل مناطق اهتمام  بين روسيا والصين ومنطقة القوقاز،سيا الوسطى التي تمتد ماآالمناطق ال سيما منها منطقة 

سيما في ال حقيقية حيث واجهت الصين مشاكال .تويات وفي مقدمتها األمنية واالقتصاديةكبيرة بالنسبة للصين على كافة المس

د به الجماعات المسلحة رهاب العابر للحدود وتقصلفية الثالثة تتصل بما تسميه اإلنيات من القرن العشرين وبداية األعقد التسعي

جل ألوحدتها وتناضل من  اقليم تركستان الشرقية الصيني الذي يطالب بالحكم الذاتي الموسع بشكل تعده الصين مهددالتابعة إل

منها عبر الحدود من  ءي جزأتقليم والذي يماعات المسلحة الناشطة في هذا األالدعم الخارجي للج أنواعوع من ي نأقطع دابر 

 .سيا الوسطىآبعض دول 

ن نجحت أيكي في هذه المنطقة ال سيما بعد مراأل ومن هنا نشأت حاجة ومصلحة ملحة لكل من روسيا والصين للحد من النفوذ

عسكرية مهمة  في قرغيستان  االدرجة التي افتتحت فيها قواعد إلىقاتها مع بعض دول المنطقة الواليات المتحدة بتوطيد عال
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جنبي الشغل الشاغل لروسيا والصين في فترة النصف الثاني مهمة التصدي للوجود األ أصبحت، حيث  [22]على سبيل المثال  

ثر إل الواليات المتحدة الفغانستان النوع من النشاط بعد احتالثم تزايدت الحاجة لهذا قد التسعينيات من القرن العشرين من ع

من روسيا والصين في هذه المنطقة، وقد يكون هذا الهدف  وما نجم عنه من تهديد لمصالح كل 1117يلول  أ 77 حداثأ

رساء منظمة تمهيدا إللمية للاستراتيجية قوامها ضمان مكانة استراتيجية عا أهدافتحقيق  إلىسعي دول المنظمة  إلىضافة باإل

أهدافها اتخاذ موقف واضح من المنظمة و إلىهو الذي دفع الحقا الواليات المتحدة  ،خر من التوازن الدولي المقبولآنوع 

متقاربة قوامها ا وقيم اوعبارة عن تجمع لدول تتخذ مواقف ،حيث ترى فيها عنصر تهديد لنفوذها على المستوى العالمي األساسية

 . حدة ومناهاة لمصالحها القومية األساسيةيات المتمعاداة الوال

ثم  ،خرى لدول المنطقةأرهاب مهمة استراتيجية كما مثل موضوع التصدي للمشاكل األمنية عبر الحدود ال سيما موضوع اإل  

لتكنولوجيا خرى من بينها الطاقة واأع االستثمار والتعاون في مجاالت تعززت الرغبة بتنشيط التبادل االقتصادي وتشجي

 والمصارف وغيرها . 

رسمي  إطارتجاه تأطير الجهود باقيادة كل من روسيا والصين دفعت بن كل هذه المهام والتفاهمات الناشئة بين دول المنطقة بإ

التعاون وتكامل الجهود والمصالح وفقا للنظرية الوظيفية عبر اتفاق كل من روسيا والصين  أنواعوقانوني كنوع من 

مل المشترك لعقد اتفاقية منظمة للع 7555وكازخستان وطاجيكستان وقيرغيستان الذين اجتمعوا في مدينة شنغهاي الصينية عام 

بعد  ركانمنظمة متكاملة األ إلىثم تحولت هذه االتفاقية  ي،تفاقية شنغهااطراف سميت بوالسياسات التعاونية وميثاقا متعدد األ

 . [18] اإلقليميةنشاء المنظمات إستكمال باقي شروط وا 1117ليها عام إأوزبكستان انامام 

ن انظمت أا ولحد الوقت الحاضر السيما بعد سيسهأومراحل التوسع التي شهدتها منذ تثر التطورات إن منظمة شنغهاي للتعاون إ

خرى بصفة مراقبين ومشاركين بحيث أيران وتركيا ودول إو 1171غير مؤسس عام  كل من الهند وباكستان بصفة عاولها 

وما رافقها  ، [13]تجمع بشري في العالم وتمتلك ثاني كتلة اقتصادية على مستوى االقتصاد العالمي  أكبرعبارة عن  أصبحت

من والعالقات الخارجية والتعاون ركة المختلفة ال سيما في مجال األلمشتمن عمليات تنشيط لبرامجها التكاملية وسياساتها ا

سعار الصرف وغيرها باتت تمثل نواة صلبة أا بل وحتى في مجال النقد وتوازن االقتصادي تجاريا واستثماريا وتكنولوجي

 أهمول المنظمة واحدة من بين د نشاء نظام عالمي جديد تكون فيهإجديدة وتحالفات قوية تستعد لطرح لفرض سياسات عالمية 

هذه المنظمة  أهدافمر الذي يظهر سعة ديد، وهو األهذا النظام وتمثل قطب الرحى في مجال نظام التوازن الدولي الج أركان

والجدول  دولية، اأهدافالسمة القارية التي تمتلك رؤى و إلى أقربمنظمة  إلىقليمية وتحولت إوشموليتها باعتبارها منظمة بدأت 

 يبن عناصر القوة التي باتت تمتلكها منظمة شنغهاي وتؤهلها لتادية دور عالمي مهم في الحاضر والمستقبل :  اآلتي
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 . 1175لمنظمة شنغهاي حتى عام  األساسيةيبين عناصر القوة  :(1جدول)

 العالم إلىنسبتها   مقدارها عناصر القوة المختلفة

 ساحة اليابسة .من م % 11 1/ كم 34,269,991 المساحة – 7

 من الناتج العالمي %20 / ترليون دوالر 172 ,227 ,19 الناتج المحلي االجمالي – 1

 %22 / مليار نسمة 761 ,100 , 3 عدد السكان – 1

 %19 / مليار دوالر 270 , 340,530 اجمالي االنفاق العسكري   – 2

من نسبة متوسط النمو ) اعلى  % 711 % 6 , 6 متوسط نسب النمو االقتصادي   – 9

 العالمي (

طلس الروس أعداد الباحث باالعتماد على مجموعة من المصادر منها إمن  الجدول

https://archive.org/details/winner125_20170   طلس العراق والوطن العربي والمؤشرات الدولية السنوية أو

https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx   وموسوعة ويكيبيدياhttps://ar.wikipedia.org/wiki  

بحيث جعلت منها  األساسيةنها  تمثل عناصر قوة عامة لمنظمة شنغهاي بالمقارنة مع باقي العالم وقواه أمؤشرات رغم ن هذه الإ

فاال عن سوق  األخرىمن حيث المساحة والسكان ودرجات النمو االقتصادي وبفارق كبير عن باقي الدول والتكتالت  كبراأل

ات المتحدة في المستقبل المتوسط عالميا قبل الوالي األولىن يحتل المرتبة أومتنوع وواعد واقتصاد كبير مرشح واسع جدا 

هذه العناصر تتركز في الدول الثالث  إلى أنن نشير أننا يجب أال إقدرات هائلة من الطاقة المتنوعة والمعادن المختلفة، وم

ذ بنظر االعتبار الفروقات في القوة فيما بينها خلتي تقود المنظمة بالحقيقة مع األفي المنظمة وهي ا همقوى واألاألساسية األ

والجغرافية في  والعسكرية والبشرية والتكنولوجيةوهي كل من الصين وروسيا والهند حيث تتركز عناصر القوة االقتصادية 

 مستقبل .وتوجهات المنظمة في الوقت الحاضر وال هدافاالستراتيجي العام أل طارهذه الدول بالشكل الذي يتيح لها رسم اإل

نسبة  إلىنها وفقا لنظريات التكامل المختلفة ال تعد صيغة متقدمة في مجال التكامل االقتصادي استنادا أوهذه المنظمة رغم 

كثر من منظمة للتعاون وليس أصصين في مجال التكامل االقتصادي المراحل التكاملية المنجزة حيث ال يعدها الكثير من المتخ

يتها في أهمن أ إالسيان ( سيا ) اآلآأو حتى مع رابطة جنوب شرق ربي ومثال مع االتحاد األ ماج مقارنةأو االندصيغة للتكامل 

لنظام رساء نظام جديد للتوازن الدولي بدل اإن صيغ التكامل البسيطة في الموضوع العام للبحث وهو دورها كصيغة م إطار

سيان مثال بل يتعدى حتى دور من دور صيغ تكاملية متطورة كاآلر بكثي أكبر ،ساس قطب واحدأالدولي الحالي القائم على 

 ربي من حيث القدرة على فرض قواعد دولية جديدة .واالتحاد األ

 األمنيةنجزتها هذه المنظمة في المجاالت االقتصادية المختلفة والمجاالت أت واتفاقيات فرعية كثيرة ن هناك تفاهماإومع هذا ف

ارتفاع حجم  ساسيين،بادل التجاري بين دول المنظمة األنتائج تكاملية مميزة منها زيادة كبيرة في الت إلىفات أو  والسياسية 

ذلك الذي  أو األساسيةاالستثمار المباشر الذي تقوده الصين في دول المنظمة ال سيما في روسيا وباكستان في مجال الصناعات 

https://archive.org/details/winner125_20170
https://archive.org/details/winner125_20170
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx
https://ar.wikipedia.org/wiki
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تحول في وجهات الصادرات النفطية لدول المنظمة من الخارج  وسطى،سيا الآيا لتطوير صناعات الطاقة في دول تقوده روس

الصينية والهندية  سواقاأل إلىسيا الوسطى من الطاقة آمهمة من صادرات روسيا ودول الداخل حيث تحولت نسبة  إلى

 . [23]والباكستانية بشكل عزز من المنطق التكاملي بشكل نسبي على االقل 

 . 1175شنغهاي للتعاون وتاريخ االنامام لحد عام  منظمة أعااءيبين  :(1جدول)

 المراقبين األعااء الشركاء األعااء المؤسسين وغير المؤسسين األعااء ت

 افغانستان ارمينيا 7555الصين /  7

 روسيا البيااء اذربيجان 7555روسيا /  1

 ايران كمبوديا 7555كازخستان طاجيكستان /  1

 منغوليا النيبال 7555قرغيستان /  2

  سريالنكا 7555طاجيكستان/  9

  تركيا 1117اوزبكستان /  5

   غير مؤسس -1171باكستان/  1

   غير مؤسس – 1171الهند /  9

https://dppa.un.org/ar/shanghai-على االنترنت منها  عداد الباحث باالعتماد على مصادر مختلفة متاحةإالجدول من 

organization-cooperation    ة منظمة ثرها في السياسة الدوليأاإلقليمية وفاضل عبد علي الشويلي المنظمات وكذلك

 . 1179 ،بغداد  –لوم السياسية كلية الع روحة دكتوراه،طشنغهاي للتعاون انموذجا، ا

 Mechanisms of influence in the international : أليات التأثير في نظام توازن القوى الدولي .المحور الخامس

power balance system    منذ عقد الثمانينيات وبداية عقد التسعينيات من القرن العشرين شهد النظام الدولي موجة من 

 وهي الدول.  األساسيةالمتحكمة في ترتيب قوة وحداته  األساسيةياته وعناصر القوة آلالتحوالت الجوهرية في طبيعته و

تواجه النظام  أصبحتتتعلق بطبيعة التحديات التي  األولىثير ألك التي تنتظم في مستويين من التهذه التحوالت هي ت أهمومن 

حيث تغيرت  ،ثلة بجملة من المحددات والفرص حيال كل وحدة من وحدات النظام الدوليالدول منفردة والمتم أوالدولي ككل 

الدرجة  إلىكثر من السابق بكثير ألك الفترة لتغدوا ذات صيغة عامة طبيعة المحددات والمشاكل التي واجهت دول العالم منذ ت

بئة والفقر والعنف واالرهاب والنزاعات والتي لم يعد بوسع غالبية دول العالم مواجهتها بشكل منفرد مثل مشاكل التلوث واأل

ا تحتاج أياأمام الدول وبنفس الوقت هناك فرص متاحة  ،ثارهاآي جهد جماعي لمواجهتها والحد من وتستدع ،والهجرة وغيرها

الثانية  أما. لوجي والشراكات التجارية وغيرهاا من بينها التنمية واالستثمار والطاقة والتطوير التكنوتنسيق وتعاون لتعظيمه إلى

ثير في مجمل السياستين الداخلية والخارجية للدول بل أاألساسية وترتيبها على سلم التفهي التي تتعلق بتغير طبيعة عناصر القوة 

الدول ونفوذها  ن كانت القوة العسكرية والجغرافيا على سبيل المثال تتحكمان بقوةأ إدارة السياسة الدولية، فبعد إطاروحتى في 

https://dppa.un.org/ar/shanghai-cooperation-organization
https://dppa.un.org/ar/shanghai-cooperation-organization
https://dppa.un.org/ar/shanghai-cooperation-organization
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كل من القوة االقتصادية والمعرفية  أصبحت ،يرات الخارجية المعاديةأثأو مقاومة التير وفرض مصالحها أثوقدرتها على الت

الدرجة التي دفعت الغالبية العظمى  إلىفي عالم اليوم  كثر تأثيراوالدبلوماسية هي العناصر األ وعناصر القوة الناعمة كالثقافة

ن تمتلكها أالمتعلقة بنوعية القوة التي يجب  األساسيةالنظر في خططها واستراتيجياتها  عادةاألساسية إلمن الدول والقوى الدولية 

 . [2]وتدعم بها سياساتها ومصالحها المختلفة 

ن تحقيق نسب مرضية من كفاءة أهي  ،ا التفكير االستراتيجي للقوى الدوليةهإطارن السمة المشتركة التي بات يوضع في إ

لذي يمكنه القاري ا أو اإلقليميالنقطتين السابقتين تكمن في االنخراط في صيغ مختلفة ومتدرجة من التكامل  إطارفي  اآلداء

تحقيق القوة والمصلحة  إطارالدول في  أهدافن يحقق أأنواع الخيارات االستراتيجية كثر من باقي أكخيار استراتيجي بشكل 

 :  اآلتيعبر جملة من المجاالت المختلفة من بينها 

 هداف داخلية وخارجية،ن الدول تتحرك  سياسيا وفقا ألأمن المعروف   The political sphereال : المجال السياسي . أو

السياسة  أهدافللسياسة العامة في حين تتعلق الثانية ب سيةاألسابالسعي لتحقيق مصالح داخلية تتصل بالعناصر  األولىتتعلق 

خطار الخارجية دة واستقرار الدولة وشعبها من األرض وسياأ، وحماية من الوطنيجية المختلفة ويعد الحفاظ على األالخار

وتحقيق مصالحها في البيئة  ، وفرض هيبتها وسمعتها،وزيادة نفوذها الخارجي ،والداخلية التي باتت مختلفة ومتنوعة وهجينة

التي  هميةخذ بنظر االعتبار الفوارق من حيث األنشاط سياسي للدول المختلفة مع األي ، ... الخ  السمات العامة ألالخارجية

 . أولوياتهاتبعا لحجم الدولة وقوتها و األهدافتمنح لكل هدف من هذه 

الكبرى ناهيك  األهدافالمناسبة لتحقيق هذه  عن الوسائل واآلليات ساس تبحثكوحدات سياسية بالدرجة األ ن الدولإومن هنا ف

وانطالقا من الظروف المتجددة التي باتت تفرضها التحوالت الكبرى في النظام الدولي  أهمية،قل األهداف األخرى األعن 

كثر من غيرها على انجاز تلك أة ة من السلوك السياسي لها القدرصيغ مختلف إلىنها بحاجة إدركت الدول أاألساسية فقد وسماته 

 قارية وبدرجات تكاملية مختلفة . أوليمية إقطر أالسلوك الجماعي عبر االندماج في ها هي صيغة أهممن بين  األهداف

في الكيان  األعااءوالمصالح السياسية للدول  األهدافتحقيق جانب مهم من  إلىن تفاي أفالصيغ المختلفة للتكامل يمكن 

 : [28],[34]ة اآلتيرساء الجوانب إجديد عبر المساهمة في لتكاملي الا

بيئة ماطربة يساعد على تحقيق نوع من االستقرار السياسي عبر وسائل  إلىن التكامل بين مجموعة من الدول تنتمي إ – 7

وخلق  األعااءبين الدول  األساسيةعاائه بعد النجاح في دمج القطاعات النزاعات المختلفة التي يوفرها ألتسوية الخالفات و

 .إلى شراكة وتعاون وسالمن ينجح فيها التكامل في تحويل العداء التاريخي أإلى الدرجة التي يمكن مصالح مستدامة 
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 أوالكفيلة بتحويل التنافس الخشن  األعااء وتوفر اآللياتيات التكامل في احتواء الخالفات الكبيرة بين آلن تنجح أبعد  – 1

ء السياسي الالزم التنافس الجيوسياسي المعاصر فأنه يوفر الغطا أنواعتنافس سلمي كنوع من  إلىول االقليم الصراع بين د

التكامل  أعااءقوة ومصداقية مااعفة على مواقف  تجاه العالم وقااياه المختلفة بشكل يافياقليمية موحدة إللشروع بسياسة 

. 

األساسية التي تشغل زاء البيئة الخارجية والقاايا إاألعااء في التكامل الدول  متقاربة من قبل أون اتخاذ سياسات موحدة إ – 1

في التكامل لتعزيز التعاون فيما  األعااءوردود الفعل الدولية على هذه السياسات سيخلق رغبة ومصلحة للدول  ،دول العالم

وهذا السلوك بحد ذاته  ،ماثل التهديد الخارجيخرين والمصلحة المشتركة وتن الشعور بالخصوصية والتميزعن اآلبينهم كنوع م

 يعد سمة من سمات التسارع التكاملي .

لمواجهة احتمال تشكيل  األعااءمن الامانات المعتبرة للدول  ان صيغة التكامل السائدة في منطقة معينة تقدم نوعإ -2

لتفاهم ليات اآاألعااء من خالل تفعيل مصالح بعض  أوالتكامل  أعااءأو غير مؤاتية لمصالح تحالفات وائتالفات معادية 

فاال عن القدرات التساومية التي باتت تمتلكها الدول  ،األعااءوالمحددة لسلوك الدول طر الملزمة والتعاون واالتفاقيات واأل

 ته المعادية .ن تشكل عامل ردع ضد تطلعاأة للفااء التكاملي والتي يمكنها في التكامل حيال الدول المجاور األعااء

غة من صيغ صي ياألهداف الرئيسة ألتعد الجوانب االقتصادية هي   The economic field ثانيا : المجال االقتصادي .

التكامل بالقوة الالزمة التي ال يمكن  أعااءوهي العناصر المركزية التي تمد ، ساس وغايته النهائيةالتكامل  فهي محركه األ

 . خرىيها بالطرق األالحصول عل

ن توفرها صيغ التكامل المختلفة ال سيما تلك التي تعدت مراحل متقدمة من االندماج أأهم المزايا االقتصادية التي يمكن ومن بين 

 : [14] اآلتي  االقتصادي هي

إلى خلق زالة الحواجز وتحرير الموارد بشكل يفاي إاألعااء عبر تحقيق درجات عالية من حرية التجارة بين الدول  – 7

نتاج لتغطية الطلب المستجد وبهذا الشكل ستكون التجارة داة لزيادة اإلآن التكامل سيكون أمعنى ب كثر من تحويلها فقط،أالتجارة 

 ماكنة للنمو . األعااءبين الدول 

سوق كبير  بشكل  ارإطسيتيح التكامل االقتصادي والقوانين والتشريعات الجديدة حرية انتقال عناصر االنتاج المختلفة في  – 1

زيادة مستويات اكتشاف الفرص وتبادل الخبرات وارتفاع لنسب النمو وفقا لقانون تدنية الكلفة وتعظيم العائد وخلق  إلىيفاي 

 الشراكات القطاعية الكلية والجزئية .
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معززة للتجارة ة عداد بشرية مااعفأكبرى ب أسواقمتطلبات وفورات الحجم عبر انتاج سيوفر التكامل االقتصادي  – 1

 ...الخ   عااءتكنولوجيا والقدرات التنافسية لألواالستثمار واالبتكار وال

س أور سواقنتاج واألتوزيع اإل إعادةمثلية االقتصادية عبر ل وفقا لألالتوزيع والتباد إعادةيساعد التكامل االقتصادي على  – 2

 .مال والخدمات والعمل والموارد األخرىال

محلي وارتفاع تدريجي عمال وتحفيز نمط االستثمار الخلق حوافز حقيقية لتحسين بيئة األخرى مثل أحقيق مزايا ت – 9

 الطاقة ومصادرها المختلفة ... الخ .  أسواقجور وتحسين لمستويات األ

 األهدافتعد من  األمنية –ن العوامل العسكرية إ  Military - security field . مني األ –ثالثا : المجال العسكري 

 ،خاصة أمنيةاألعااء مصالح حيث لكل دولة من الدول  طر التكاملية تحقيقها،األعااء في األالتي ترغب الدول  األساسية

التكاملي على خلق المساحات  طارالتي يوفرها اإل اآللياتوعليه  يتم العمل عبر  ،األخرىن تتقاطع مع مصالح الدول أيمكن 

مشتركة تساعد على تقارب الرؤى والمصالح االستراتيجية  أمنيةسيس سياسة أالمشتركة وتطويرها لتاألمنية  -العسكرية 

ومن طبيعة الوحدات السياسية . إطار الصيغة التكامليةالمحتملة في  األمنيةوتوفير البنى والموارد الخاصة لمواجهة التناقاات 

طرها التكاملية وتوفير البيئة والحوافز أاسية واالقتصادية المتحققة عبر توفير الغطاء الصلب لحماية منجزاتها السي إلىن تسعى أ

ة العسكرية والتنسيق والتعاون وهذا الغطاء الصلب يتمثل بالقو. ي واالجتماعي والسياسي المستهدفالمناسبة للنشاط االقتصاد

لجريمة المنظمة والتمرد والهجرة غير الشرعية رهاب واويين الداخلي المتمثل بالعنف واإلمني لمواجهة التهديدات على المستاأل

منهم الخارجي ومصالحهم المختلفة أاألعااء ووالخارجي المتمثل بحفظ سيادة الدول ، . الخ..العرقية  أووالتناقاات القومية 

 . الخ ..خارج الحدود  أمنيةتنفيذ نشاطات عسكرية ونهم من زيادة القدرة على الردع ووتمكي

كامل االقتصادي عمق من التكامل وهو التأإلى شكل بتخطي هذه المراحل ستقترب من التحول  األعااءوفي حال نجحت الدول 

ن ينتج كيانا سياسيا جديدا أوالذي يمكن  ،على  مستويات التكامل الذي توصلت له التجارب التكامليةأمني وهو األ –السياسي   -

 ة .اإلقليميالشؤون الدولية و إدارةثيرا في مجال أكثر تأ وارادة  سياسيىة رؤى إلىبعناصر قوة مختلفة يستند 

ربي ومنظمة ون يقوم به كل من االتحاد األأمكن وصف وتحليل الدور الذي يمكن ي األساسيةكل هذه المعايير  إلىواستنادا 

 ة : اآلتيتوازن القوى الدولي عبر النقاط  إطارشنغهاي للتعاون في 

رساء نوع من توازن القوى إن يؤديا دورا محوريا في مجال أوربي ( ) منظمة شنغهاي واالتحاد األ من الكتلتين يمكن لكل – 7

 :  اآلتيالعسكري العالمي عبر 
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سلحة النووية غلب الدول التي تمتلك األأن إأو المدني، حيث موازنة القوة النووية العالمية على الصعيدين العسكري  –أ 

منظمة  إلىوربما كوريا الشمالية الحقا تنتمي  دى الكتلتين ) روسيا، الصين، الهند، باكستان،حإإلى الم تنتمي ها في العأنواعب

في مجال  األخرىربية وربي فاال عن قدرات الدول األواالتحاد األ إلىشنغهاي ( ) بريطانيا التي انسحبت وفرنسا تنتمي 

وهذا بحد ذاته يعد  . [9]( األخرىسلحة والطيران العسكري واأل االستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الصواريخ

منفرد بالتسلح ي طرف التحكم بشكل نها الواليات المتحدة ولن يسمح ألال سيما م األخرى األقطابعامل ردع عالمي تجاه 

أو قليمية في مجال التسلح النووي إأو ي مفاوضات دولية أول هذه التكتالت مرونة عالية في د ويمنح والهيمنة النوويين،

 من العالمي .المشاركة في تحديد عناصر األ

ها ( حيث تساهم كل من روسيا أنواعالمساهمة الفاعلة في مجال سوق السالح العالمي ) صادرات السالح التقليدي ب –ب 

زاحت بريطانيا من المركز أب مهم من صادرات السالح العالمية، فروسيا التي في منظمة شنغهاي بجان أعااءوالصين وهما 

ا أيايطاليا وبريطانيا إلمانيا وأكما تساهم كل من فرنسا و  [36]من صادرات السالح العالمي، % 71ا الثاني تحتل لوحده

ن أ إالهم في صادرات السالح التقليدي تحدة ال تزال هي الدولة األن الواليات المأبنسب كبيرة في هذا المجال، وعلى الرغم من 

ا يمثل عامل قوة كبير أياوهو  ،وربيمريكي من قبل روسيا والصين وبعض دول االتحاد األحقيقية للسالح األ هناك منافسة

 ربي في مجال التوازن العسكري العالمي .ولكل من منظمة شنغهاي واالتحاد األ

ربي ومنظمة وبعاد سياسية وعسكرية مثل االتحاد األأإطار تكاملي معين له ن تجمع مجموعة من الدول القوية في إ –ج 

كل  إطارفهو من جهة يعني تجميع لعوامل مختلفة لدول مختلفة في  لى اتحاد عناصر القوة بشكل مااعف،شنغهاي يساعد ع

السماح لطرف ثالث باستغالل الخالفات  أواالصطدام  أواالت الصراع خرى يساهم في استبعاد احتمأتكتل ) تعاون ( ومن جهة 

 حد ما مع دول منظمة شنغهاي للتعاون .  إلىربي وو) حل الصراع  وبناء للسالم ( وهذا الذي حصل مع دول االتحاد األ

سات وسيا أهدافكة ذات دول حليفة وشري إلىربية بالتحول من دول متصارعة تاريخيا ومتنافسة بعنف وحيث نجحت الدول األ

عانت من تنافس وصراع منذ العهد السوفييتي الذي  األخرىدول منظمة شنغهاي فهي  أما موحدة ومؤثرة سياسيا وعسكريا،

ليات آلهند والصراع بين الهند وباكستان، واليوم توفر كان في مواجهة دائمة مع الصين وكذلك التنافس المحتدم بين الصين وا

يجابي المسيطر إطار من التنافس اإلفي   [19]ل تذليل صراعاتها واحتوائها أجص كبيرة لهذه الدول من نغهاي فرمنظمة ش

هذا بحد ذاته انجاز استراتيجي ، والعمل على تقارب المواقف والرؤىوفق اتفاقيات تحمل قدر من المصالح المتبادلة  ،عليه

 تستغلها القوى المنافسة كالواليات المتحدة .ن أه القوى نحو صراعات جانبية يمكن يحول دون انزالق هذ
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احالف عسكرية  أومنظمة شنغهاي تحول دون تكوين تحالفات  أوربي وطر التكاملية سواء بالنسبة لالتحاد األن هذه األإ –د 

تحويل تسخير الموارد العسكرية  إلىوبالتالي تفاي  ،في التكامل األعااءن تهدد مصالح أقليمية يمكن أأمنية وتفاهمات 

رادتها إاألخرى كالواليات المتحدة وفرض في التكامل من مجابهة بينية تسمح بتدخل القوى الدولية  األعااءالمتاحة للدول 

 ني المقبول. ماأل –التنسيق والتعاون العسكري  من إطارراتها على الصعيد الدولي عبر إإلى فرصة لفرض قوتها ودوليا 

وربي ومنظمة شنغهاي للتعاون يمكن ن االتحاد األإي صيغة تكاملية فأساس من هو الهدف األوا في المجال االقتصادي أم – 1

 : اآلتيرساء توازن قوى اقتصادي على المستوى الدولي عبر إن يسهمان في أ

عالميا  كبرفي مجال االقتصادات األربي المركز الثاني والثالث واالتحاد األاد كل من منظمة شنغهاي للتعاون ويحتل اقتص  -أ 

وربي بينما ترليون دوالر لالتحاد األ 71ترليون لمنظمة شنغهاي  و 75بعد الواليات المتحدة وبواقع ناتج محلي اجمالي يبلغ  

ن يتجاوز حجم اقتصاد منظمة شنغهاي هذا أ، ومن المتوقع   [35]ترليون دوالر 11ز قليال وامريكي يتجحجم االقتصاد األ

 تجمع اقتصادي عالمي بامتياز . أكبرالمستوى في المستقبل المتوسط  ليصبح  

فيها وهي الصين والهند وروسيا  األساسيةنمو اقتصادي في العالم ال سيما بالنسبة للقوى  أكبرتشهد دول منظمة شنغهاي  –ب 

ل تركيا وسريالنكا نموا المشاركين والمراقبين مث األعااءت باكستان وبعض كما تشهد اقتصاديا %5،5يتجاوز كمتوسط 

إطار منظمة وهو ما يعد مؤشر مناسب للحكم على المسارات المستقبلية لهذه االقتصادات التي يمكن لها مستقبال في ، متسارعا

 كل عام . الغرب بش أون تصبح مركز وثقل االقتصاد العالمي بدل الواليات المتحدة أشنغهاي 

ثر أكلمانيا من أوربي مثل في االتحاد األ األعااءفي منظمة شنغهاي مثل الصين وتليها الهند و األعااءتعد بعض الدول  -ج  

مستقبل طناعي الذي يمثل مركز ثقل حاضر والتطور التكنولوجي فائق الدقة والذكاء االصبحاث أمجال دول العالم انفاقا في 

 أنواعومن يمسك بقيادة قاطرة الذكاء االصطناعي هو الذي سيمسك بعناصر القوة االقتصادية وسائر  ، [37]االقتصاد العالمي

 القوة على المستوى العالمي . 

مدربة والمنابطة احتياطي عالمي من الموارد المختلفة وفي مقدمتها الموارد البشرية ال أكبرن واتمتلك منظمة شنغهاي للتع –د 

نيوم والطاقة موارد الطبيعية واالقتصادية المختلفة وفي مقدمتها الطاقة كالنفط والغاز والفحم واليوراوال ورخيصة التكاليف،

نتاجية إفاال عن قدرات  ، [20]والمعادن المختلفة والغابات والزراعة والثروة الحيوانية والمياه العذبة المستدامة النايفة 

ثير أمر الذي يتيح لهذة المنظمة التنتجات مختلفة بقيمة ماافة مقبولة، األم إلىية األولهائلة تعمل على تحويل هذه الموارد 

 حد كبير . إلىاالقتصاد العالمي  إدارةبقواعد 
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كثر سوق أوربي كبرى ومتكاملة داخليا حيث يعد السوق األ أسواققل منظمة شنغهاي أجة ربي وبدرويمتلك االتحاد األ –و 

استكمال شروط  إطارفي حين يعد سوق منظمة شنغهاي الذي يماي في ، هئأعااد على على المستوى العالمي متكامل ومعتم

بشكل يزيد من نسبة االعتماد والترابط االقتصادي  ، [15]سرع تطورا على المستوى العالمي كثر تنوعا واألالتكامل الداخلي األ

 ، واالستثمار،على مستوى التجارة صادرات ووارداتغنى للدول والقوى الدولية المختلفة عنها ألاأسواق الداخلي ويجعل منها 

 .  األخرىوالخدمات 

ن إم السيادة للدول القومية فكثرها حساسية كونه يصطدم بمفهوأأنواع التكامل وخطر أوفي المجال السياسي والذي يعد  - 1

تشكيل نظام توازن قوى دولي جديد  عادةرضية مناسبة إلأن تساهم في خلق أتم انجازها في هذا المجال يمكن  هناك عناصر قوة

 :  اآلتيمن بينها 

المستوى في المنظمات والمؤسسات الدولية التي  رفيعومنظمة شنغهاي للتعاون حاورا  ربيويمتلك كل من االتحاد األ  -أ 

نقد والبنك وصندوق ال ن والسلم الدوليين،ممن كمؤسسة مسؤولة عن حفظ  األؤون الدولية وفي مقدمتها مجلس األتدير الش

ؤولة عن تنظيم التجارة كمؤسسة مس ان عن شؤون النقد والمال العالمي، ومنظمة التجارة العالمية،الدوليان كمؤسستان مسؤولت

مم ، كالجمعية العامة لألالمختلفة األخرىفاال عن الحاور الكبير من حيث العدد والثقل في المؤسسات الدولية  ،في العالم

دارية إات تعمل على تنظيم شؤون سياسية وكمؤسس مم المتحدة،ة المختصة والوكاالت المتخصصة لألوليالمتحدة والمحاكم الد

ربي ومنظمة شنغهاي على تقرير طبيعة العالقات ون هذا يعني قدرة كبيرة لكل من االتحاد األإ، وبالتالي فوقانونية ... الخ

ي من أن تار بمصالح أر من القرارت الدولية التي يمكن الكثيوتفادي  ،قواعد جديدة في السياسة الدولية وفرض ،الدولية

 نظام توازن القوى الدولي . إطارصدقاء وهو بحد ذاته يفرض منطق جديد في أو مصالح الحلفاء والشركاء واألالكتلتين 

ربية ومجالس وربي بتطوير سياسة خارجية مشتركة تديرها مؤسسات موحدة على رأسها المفوضية األونجح االتحاد األ –ب 

 بير تجاه القاايا الدولية المهمة،حد ك إلىورؤية موحدة  أهداف سياسية خارجية موحدةوزارية وتنسيقية بشكل سمح له بوضع 

صعوبة انسجام السياسة الخارجية منظمة شنغهاي فرغم حداثة التجربة وجسامة المهام السياسية الملقاة على عاتقها و أما

ن هناك تقدم في مجال الرؤى الخارجية المشتركة بين إال إإلى حاارات مختلفة عاائها كونها تتكون من قوى كبرى تنتمي أل

ومنها  األخرىالقاايا والملفات العالمية مثل قاايا التسلح والبرامج النووية للدول  أهمساسيين حول أعااء المنظمة األ

ارة واالستثمار ونقل التكنولوجيا، وقاايا كالتج األساسيةوقاايا العالقات االقتصادية  ن،يراإبرامج النووية لكوريا الشمالية وال

ساس مهم لالنطالق برؤى مشتركة حول قاايا السياسة الخارجية تقيد من حركة أن يشكل أمن الدولي ... الخ وهو ما يمكن األ

 .الدولية الشؤون إدارةالواليات المتحدة كطرف مهيمن ووحيد في 
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يطاليا إلمانيا وأوربي كفرنسا وودول في االتحاد األ اي للتعاون كالصين وروسيا والهند،تمتلك دول مهمة في منظمة شنغه –ج 

انطالقا من قيمها السياسية  ،طموح  سياسي لتأدية دور عالمي مهم تدعمه رؤية استراتيجية مستقلة عن الواليات المتحدة

ن أمان بارورة يإلى اإلحيث تستند هذه الرؤى االستراتيجية  ، [11]األخرىالقوى  والحاارية والثقافية ذات الخصوصية عن

عالم معاصر  دارةنا إلأماكثر واألفال ا وتعاونها كونه يمثل الطريقة األوتوازنه األقطابساس تعدد أيقوم النظام الدولي على 

ل معها بشكل غير منحاز لطرف والتعام مشاكله المستجدةقدرة على مواجهة يسوده السالم والمصالح المتبادلة والمتوازنة وله ال

ربي والعمل ومصالح حقيقية للقوى الكبرى في منظمة شنغهاي للتعاون واالتحاد األ إلىوهذا الطموح  السياسي المستند  محدد،

رساء توازن قوى دولي من نوع يختلف عن إإلى بعد المستقبل المتوسط أو على األعلى  تحقيقة يفاي في المستقبل القريب 

 النظام السائد حاليا في العالم . 

 Conclusionsاالستنتاجات .         

 عادةفال الخيارات إلأيعد واحدة من بين تكاملي بين مجموعة من الدول  إطارن االندماج في أثبتت التجربة العملية أ  - 7

 .ديدن قوى دولي جالتوازن للنظام العالمي عبر فرض قواعد تواز

 ،رساء توازن قوى دولي جديدإومنظمة شنغهاي للتعاون في مجال ربي وداء االتحاد األآن يفرضه أثر الذي يمكن ن األإ – 1

المعتمدة حيث ال تزال بعض عناصر القوة الالزمة لتغيير نمط توازن القوى الدولي ، أوضح في المستقبل المتوسطيظهر بشكل 

وقت لتستقر  إلىمنظمة شنغهاي للتعاون غير مكتملة وفي مرحلة الصيرورة وبحاجة  إطارال سيما في  الداخليةعلى الترتيبات 

 في النظام الدولي وتفرض قواعدها الجديدة .

االتحاد أوحكام قطعية ومستعجلة بخصوص قدرة منظمة شنغهاي أإلى دعم ن ال يذهب االستنتاج الموضوعي أيجب  – 1

م فرض أمافهناك قيود ومحددات ال تزال واردة  تماما عن النظام الحالي المختل، توازن قوى دولي مختلفعلى فرض وربي األ

هذا النوع من التوازن ليس على صعيد رفض الواليات المتحدة لهذه المحاوالت والسعي لتفتيتها فحسب بل وكذلك في طبيعة 

ظام توازن قوى دولي ومنظمة شنغهاي للتعاون في فرض ن ربيوالقدرات والسياسات الخاصة بأعااء كل من االتحاد األ

 ان يفرض قواعدأقوى المستقبلي هو ذلك الذي يمكن ن نمط توازن الأإلى الواقع هنا يفترض  قربواالستنتاج األ حقيقي ومقبول،

ساس مجموعة من أعلى  لتوازن الدولي الجديد سيقومن اأبمعنى  ،ن تلغيها تماماأتفرد الواليات المتحدة دون جديدة تحد من 

ستحواذ على اال أون تتفرد بالقرار الدولي أقواها دون أأو رجح ستكون واحدة منها األقطاب الدولية، الواليات المتحدة على األ

 .عناصر القوة المفرطة
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وضع المتغيرات االقتصادية والمعرفية في  إلىفاى فيها أإلى الدرجة التي ن التغيير الكبير في نسق النظام الدولي إ  - - 2

في تغيير الهرمية  أكبرسيساهم مستقبال بشكل  نهأساهم بشكل جوهري ومن المحتمل  ،مقدمة عناصر القوة المتاحة والمحتملة

القطاعات  قدم ال سيما فيالدولية ونظام توازن القوى الدولي لصالح القوى االقتصادية التي تمتلك قدرات تكنولوجية فائقة الت

كالقوة العسكرية والبشرية وجغرافيا كبيرة وغنية خرى أذا ما دعمته عناصر إثر للقوى االقتصادية الرائدة، وسيتااعف هذا األ

وربي ن منظمة شنغهاي للتعاون تمتلك الكثير من هذه العناصر الجوهرية كما يمتلك االتحاد األإطار فوفي هذا اإل ،بالموارد

الدرجة التي يمكن لكل من التكتلين فرض قواعد جديدة لنظام توازن القوى  إلىمن عناصر القوة الحديثة هذه قل العديد أوبدرجة 

 هذه المعطيات . إلىالدولي استنادا 

ن تدخل تغيير أيستبعد الصدف الخالقة التي يمكن ن ال أذا كان يتصل بجانب مستقبلي إي استنتاج ال سيما أفال في من األ – 9

نزاع إلى تنافس ووفي هذا المجال فهناك احتمال حدوث صدفة خالقة غير متوقعة تفاي  يعة المعادلة المتوقعة،كبير في طب

دائها آرار بفشل هذه التكتالت في االستم إلىبين دول منظمة شنغهاي تقود  أوربي وكبير وتصدعات بين دول االتحاد األ

ساس لبعض الخالفات الحقيقية أن هناك أقاات لفرض نفوذها عالميا السيما ستغالل هذه التناابالتكاملي وتسمح للدول الكبرى 

 هذه التكتالت منها مثال بين الهند والصين وبين باكستان والهند وتركيا وروسيا وهكذا . أعااءبين 
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