المفكر اإلستراتيجي الهندي كاوتيليا
الملخص:
كاوتٌلٌا هو المستشار األساسً للملن الهندي شندرلبطا مرٌا ( 293ق م317 -
م) ،الذي وحد ألول مرة شبه المارة الهندٌة فً إمبراطورٌة موحدة.كتب كاوتٌلٌا
األرساسترا فً حوالً  300ق م والذي ٌمكن ان نعتبره علم سٌاسة ٌهدف لتعلٌم الملن
الحكٌم كٌفٌة الحكم .فً هذا العمل ،كاوتٌلٌا لدم عرضا شامال وساحرا حول الحرب
والدبلوماسٌة ،بما فً ذلن رغبته فً ان ٌصبح ملكه امبراطور عالمً ،تحلٌله للممالن
التً هً حلٌفة بالطبٌعة والذٌن هم أعداء حتمٌٌن ،رغبته فً عمد معاهدات لٌس من
المستبعد أن تخترق ،مذهبه فً الحرب الصامتة أو حرب اإلغتٌال ضد ملن جاهل،
موافمته على العمالء السرٌٌن الذٌن ٌمتلون لادة العدو وٌبذرون النزاع بٌنهم ،نظرته
للمرأة كسالح فً الحرب ،استعمال الدٌن والخرافة لتعزٌز لواته و إحباط لوات جنود
العدو ،نشر التضلٌل ومعالجته اإلنسانٌة للجنود والرعاٌا المستولى علٌهم.
أرثساسترا كاوتٌلٌا من أشهر الكتب السٌاسٌة التً تركها لنا العالم المدٌم وهذا ما اعترف به ماكس وٌبر
بموله "حما رادٌكالٌة مٌكٌافٌلٌة فً اإلحساس الشعبً لتلن الكلمة" هذا ما لاله وٌبر فً محاضرته
المشهورة " السٌاسة كمهنة".من خالل هذه الورلة سأركز على دراسة فكر كاوتٌلٌا والذي جاء متزامنا
مع فكر سان تزو الصٌنً ،كاوتٌلٌا أٌضا برز كمفكر استراتٌجً خالل فترة حروب مستمرة دفعته الى
كتابة مؤلفه الكالسٌكً المٌم "ارثساسترا" والذي ٌمكن ترجمته كـ"علم السٌاسة واإلدارة" وهو ٌغطً
مواضٌع عدٌدة كالفلسفة السٌاسٌة -كٌف ٌنبغً للحاكم أن ٌسٌر دولته بطرٌمة فعالة,-والمانون ,واإلدارة,
و اإللتصاد وبدرجة أساسٌة العاللات الدولٌة والفكر االستراتٌجً.
وعلى هذا االساس سأنالش فً هذه الورلة المواضٌع الثالثة التالٌة:

 - 1الظروف التارٌخٌة والسٌاسٌة خالل زمن كاوتٌلٌا.
 - 2فلسفة كاوتٌلٌا حول الدولة.
 - 3العاللات الدولٌة والفكر االستراتٌجً لكاوتٌلٌا.

 .1الظروف التاريخية والسياسية خالل زمن كاوتيليا:
كاوتٌلٌا هو مهندس االنتصار الذي حممه شاندرلابطا مارٌا على لوة "مماطعة الناندا"
.حٌث أنه و عبر حمب كثٌرة كانت الهند مكونة من عدة دوٌالت ضعٌفة وممسمة وغٌر مركزٌة
والتً اظهرت للة استمرار ,هذه الممالٌن الضعٌفة منعت بروز امبراطورٌة موحدة ولوٌة.
مباشرة بعد موت الكسندر فً

 323ق م شندرلبطا و كاوتٌلٌا بدءا فً توحٌدهما للهند

وإٌماف االحتالل اإلغرٌمً وكنتٌجة لذلن شندرلبطا اعتبر أول من وحد الهند وأول إمبراطور
هندي ,العدٌد من انتصاراته ترجع باألساس الى رئٌس وزراءه مستشاره كاوتٌلٌا.
اإلمبراطورٌة المارٌانٌة التً أسسها شندرلبطا واستمرت مع ابنه بندوسارة (268-( )Bindusara
 )293الذي استمر كاوتٌلٌا مستشارا له وإلبنه أشوكا (  )232-268( (Ashokaق م.بتعداد لدره
 50ملٌون شخص االمبراطورٌة المارٌانٌة توسعت اكثر من االمبراطورٌة الماغولٌة فً
الهند،حٌث تمددت الى الحدود الفارسٌة ومن افغانستان الى البنمال.
بعد المعانات التً شهدها أشوكا خالل فتوحاته المبراطورٌة كالٌنما ،أشوكا تحول الى البوذٌة
والالعنف ،حٌث أعلن انه فً المستمبل سٌحتل عن طرٌك المٌم والروحانٌات.الساللة المارٌانٌة
تحت حكم أشوكا كانت المسؤولة عن إنتشار المٌم البوذٌة حول مجمل شرق اسٌا والجنوب الشرلً
السٌا.

 .2فلسفة الدولة عند كاوتيليا:
النجاح الذي حممه شندرلبطا ٌرجع باالساس الى مستشاره كاوتٌلٌا ،باإلضافة الى فلسفة الحرب
التً تضمنها كتاب كاوتٌلٌا "ارثساسترا"فمد تضمن أٌضا تنظٌم الحكومة واستراتٌجٌات سٌاسٌة
وإدارٌة.الفلسفة السٌاسٌة لكاوتٌلٌا أدت باإلمبراطورٌة المارٌانٌة الى مركزٌة عالٌة وسلم إداري
للحكم مدعوم بعدد كبٌر من البٌرولراطٌٌن مع تجمٌع منتظم للضرائب،انتعاش التجارة وفنون
صناعٌة والتعدٌن و اإلحصائٌات الحٌوٌة ،باإلضافة الى رفاهٌة السٌاح االجانب وبناء االماكن
العمومٌة مثل االسواق والمعابد ،كما ان اإلمبراطورٌة كانت تموم على جٌش كبٌر مزود بجهاز
استخبارات محترف .اإلمبراطورٌة كانت ممسمة الى محافضات ومناطك وارٌاف ٌتم تسٌٌرها من
طرف أعوان معٌنٌن مركزٌا والذٌن ضاعفوا مجهوداتهم فً خدمة السلطة المركزٌة.
مثل مٌكٌافٌلً فصل كاوتٌلٌا الفكر السٌاسً عن اإلعتبارات الدٌنٌة ،فعلم السٌاسة عند كاوتٌلٌا
هو لدراسة ما هو موجود ولٌس ما ٌنبغً ان ٌكون .حسب بلوندال (

 (Blondel 1976فإن هذا

التحلٌل الوالعً الذي لدمه كاوتٌلٌا ٌعتبر الدفعة االولى لعلم السٌاسة وابعاده عن المجال الثٌولوجً
والى المجال العلمً المائم على التحلٌل و اإلحصاء.
الـ"ارثساسترا" تناول جوانب مادٌة عالٌة واستبعاد الجوانب المٌمٌة .فمد ألف بهدف تطبٌمً لتبٌان
كٌف ٌجب ان ٌسٌر الحكم.
حدد كاوتٌلٌا ستة (  )06عوامل للموة وهً :طبٌعة الحاكم ذاته ،ووزراءه ،شعبه ودولته،ثرواته،
جٌشه وحلفاؤه .هدف االرثساسترا هو كٌف ٌتم تنمٌة نوعٌة هذه العناصر وكٌفٌة تموٌضها لدى
العدو.

فً كتابه ارثساسترا كاوتٌلٌا وصف النظام السٌاسً حٌث هنان العدٌد من الدول الصغٌرة وكل
واحدة إما عدوة أو حلٌفة لألخرى.بالنظر الى الدور الذي حدده كاوتٌلٌا للملن تحت فصل خاص
عنونه بـ"لواعد للملن" لال فٌه "إذا كان الملن نشٌط فإن اتباعه ٌصبحون مثله متبعٌن لنموذجه،
وإذا كان متكاسل ومتنازل فإن أتباعه ٌكونون مثله متخاذلٌن وٌتلفون انجازاته "...لذلن من واجب
الملن تفادي المجاعة والفٌاضانات واالوبئة وعلٌه أٌضا حماٌة الفالحة والصناعة والتعدٌن وحماٌة
االٌتام وكبار السن والمرضى والفمراء والتحكم فً الجرٌمة بمساعدة الجواسٌس وحل النزاعات
لانونٌا.

 .3العالقات الدولية والحرب عند كاوتيليا:
مثل سان تزو كاوتٌلٌا أٌضا أكد على حٌوٌة الدراسة العلمٌة لعاللات الموة بٌن الدول ،وأكد أن الذي
ٌعرف مبادئة السٌاسٌة –من خالل االرثساستراٌ -ستطٌع أن ٌسٌطر وٌحتل العالم وٌمكن تلخٌص
أهم أفكاره كالتالً:
 الهدف األمبرٌالً وراء العمل الدبلوماسً الحرب حالة طبٌعٌة فً العاللات الدولٌة المعاهدات ماهً إال اتفالٌات مرحلٌة لتدمٌر العدو المرٌب. نظرٌة "المندال" ( )Mandalaفً العاللات الدولٌة. النظرة الوالعٌة للعاللات الدولٌة -االستراتٌجٌات التً ٌنبغً أن ٌتبعها اإلمبراطور العالمً.

أ .الهدف االمبريالي وراء العمل الدبلوماسي:

بوجود نظام دولً فوضوي المبدأ األساسً للسٌاسة الخارجٌة الدولٌة هو المصلحة الذاتٌة هذا ما أكده
كاوتٌلٌا فً كتابه االرثساسترا ،فهو ال ٌؤمن بان الدول تتصرف بشكل مثالً،فبالنسبة لكاوتٌلٌا فإن كل
الدبلوماسٌٌن هم جواسٌس حٌوٌٌن لدولهم بصفة دبلوماسٌة "بماتلون بأسلحة دبلوماسٌة .كما ان هذه الفكرة
هً فكرة أساسٌة عند مٌكٌافٌلً فً كتابه "االمٌر" أٌن الغاٌة تبرر الوسٌلة.
ب .الحرب حالة طبيعية في العالقات الدولية:
عاش كاوتٌلٌا فً فترة الدول المتحاربة أٌن ٌجب على الدولة أن تأخذ إحتٌاطات الحرب وتكون دائما
متحضرة لها ،فمد عاش فً فترة على الدولة أن تحتل أو تعانً من االحتالل .كاوتٌلٌا ٌعتبر منظر حرب
من الدرجة األولى فحسب روجر باو سن (  )Roger boescheكاوتٌلٌا لم ٌمل لنفسه "حضر للحرب
ولكن تمنى السلم" لكن بدال من ذلن "حضر للحرب وخطط لإلحتالل"
صناعة الحرب هً عبارة عن واحدة من األدوات للوصول إلى الهٌمنة ،األدوات األخرى مثل رشاوى
الصدالة توظف ضد الملون الضعفاء .األداتٌن األخرٌٌن التً توظف ضد الملون األلوٌاء هً زرع
االنشمالات واإلجبار وإستعمال الموة .بالنسبة لكاوتٌلٌا الفرق بٌن األداة والسٌاسات هو إن االداة ٌمكن
استعملها ضد المحلٌٌن كما هو الحال ضد المعارضٌن االجانب بٌنما السٌاسات ٌتم استعمالها ضد الدول
االخرى فمط.

ت .المعاهدات ماهي إال اتفاقيات مرحلية لتدمير العدو القريب:
المعاهدات مهمة بالنسبة للدول ولكن لٌست للسلم الدائم .الملن المثالً هو الذي ٌنظر لكل الدول كأعداء
ولكن ٌجب علٌه أن ٌمسم هؤالء األعداء إلى محاربٌن حالٌٌن ومحاربٌن مستمبلٌٌن .هدف االتفالٌات هو
لتركٌز الموة العسكرٌة لهزٌمة األعداء الحالٌٌن.

ث .نظرية "المندال" ( )Mandalaفي العالقات الدولية:
طور كاوتٌلٌا نظرٌة" المندال" فً العاللات الدولٌة والتً تموم على اعتبار الدولة المجاورة عدوة طبٌعٌة
وعدو العدو صدٌك فمد لال " :الدولة التً معها حدود مشتركة عدوة بالطبٌعة"

ج .النظرة الواقعية للعالقات الدولية:
بالنظر للفكر اإلمبراطوري وفكر الهٌمنة الذي جاء به كاوتٌلٌا فإنه ٌمكن اعتباره من الوالعٌٌن االوائل
فً العاللات الدولٌة ،فهو ٌنظر إلى وجود طبٌعة المتصارعة فً العاللات الدولٌة ،كل دولة تسعى
للحفاظ عل وجودها فً نظام دولً فوضوي ،إنه من الطبٌعً أن الدول تتفاعل فٌما بٌنها عن طرٌك"
الموة والصراع".

ح .االستراتيجيات التي ينبغي أن يتبعها اإلمبراطور العالمي:
عن طرٌك استراتٌجٌة واسعة فً كتابه ارثساسترا،أكد كاوتٌلٌا انه على اإلمبراطور أن ٌأخذ باالعتبار
بعض المبادئ:
ٌ - 1نبغً على الملن أن ٌحاول السٌطرة بالوسائل الغٌر عسكرٌة (الرشوة،الفتنة،الدعاٌة..الخ)
 - 2ال ٌنبغً الهجوم على أي دولة اذا كانت عناصر الموة الستة( )06مذبذبة.
 - 3أكد كاوتٌلٌا أن الحرب المفتوحة" :هً االفضل ولكنه ٌرٌد استعمال أي نوع من الحرب من
شأنها توسٌع حدود االمبراطورٌة" حتى من خالل توظٌف النساء الجمٌالت والشابات كأسلحة.
" - 4الحرب الصامتة"أهم أفكار كاوتٌلٌا وهو أن ٌعمل الملن مع وزرائة وأعوانه السرٌٌن
وجواسٌسه وشعبه ككتلة واحدة الحباط معنواٌات األعداء.
فً النهاٌة اتٌنا على اهم االفكار االستراتٌجٌة لكاوتٌلٌا من خالل كتابه ارثساسترا الذي ٌحتوي معانً
والعٌة لوٌة .حمٌمة من المدهش أن نجد فكر استراتٌجً برز منذ المدم والٌزال لابل للتطبٌك فً زمننا

الحالً فً العاللات الدولٌة كصراع الموة والحرب والمصلحة الوطنٌة ومٌزان الموة والمعضلة األمنٌة
والحكومة العالمٌة...الخ

