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 ثعلب السياسة األعرج – سبعة دروس في القوة والدهاء من تاليران

 2022آيار  9،  فياض ، لبنانلمى 

 
 

 األعرج علب السياسةث -شارل موريس تاليران 

؛ خريج السوربون، ابن ”تاليران“إنه شارل موريس تاليران بريغور، المعروف اختصارًا بـ 
 فبرايرد في األسرة الغنية األرستقراطية، ثعلب السياسة والدبلوماسية الفرنسية، المولو 

والمتوفى بعد ذلك بثمان وثمانين عاما. خدم الملكية، وانقلب  1754شباط من العام 
عليها. وساهم بصناعة نابليون؛ خدمه، وانقلب عليه ليخدم من خَلفه من أعدائه. سألوه 
عن تقلبه وعدم إخالصه؛ فأجاب بأن فرنسا فوق الجميع وإخالصه لها فقط. وال ندري 

 حتى في ذلك.إن كان قد كذب 



 [www.lamafayyad.wordpress.com] ثعلب السياسة األعرج

 

2 
 

وبها توفي في  1754فبراير  2سياسي ودبلوماسي وقائد عسكري فرنسي ولد في هو 
. كان يعمل برتبة عليا في نظام لويس السادس عشر، وعمل كذلك 1838مايو  17

خالل الثورة الفرنسية وبعد ذلك تحت حكم نابليون األول، لويس الثامن عشر، وشارل 
ببساطة تحت اسم تاليران، وما زالت  19مطلع القرن  العاشر، ولويس فيليب. عرف منذ

هذه الشخصية تستقطب اهتمام المؤرخين وتثير الجدل في اوساطهم. البعض أعتبره أحد 
الدبلوماسيين األكثر كفاءة ومهارة، ومؤثرا في التاريخ األوروبي، والبعض يعتقد في 

ة، ولنابليون. وهو أيضا يعتبر سيئ المقابل بانه كان خائنًا للنظام القديم، وللثورة الفرنسي
السمعة النه ادار ظهره للكنيسة الكاثوليكية بعد التنسيق مع الكهنوت، وبسبب تكريس 

 حكومة األساقفة.

 

 عالقة نابوليون وتاليران

أغرب عالقة؛ فأحدهما كان يمثل الجسارة والطموح والعاطفة  نابوليون وتايرانلقد جمعت 
غامرة وأهواء االعتداد بالنفس إلى حد النزق والغرور؛ واآلخر الجياشة المشوبة بروح الم

تمّيز بالمكر والدهاء والقدرة على مواجهة أحرج المواقف وأشد األزمات قسوة، بكثير من 
الحيلة والصبر، بل وبقدر ال يستهان به من السخرية واالزدراء. واحدهما كان يختزن قوة 

حين عرف اآلخر )تاليران( بالسقم البدني بدنية ال تعرف اإلعياء أو الراحة، في 
والشحوب وساق خشبية كان يحسن إخفاءها ببراعة مدهشة. أحدهما كان يريد غزو 
العالم وفتحه، في حين كان اآلخر يفكر بأن فرنسا ينبغي أن تحسن صنعا ضمن 

 حدودها، بل إنه تآمر مع أعداء البالد إلعادتها إلى الصواب.
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 استخدم األعداء -: احذر من األصدقاء 1قم درس تاليران ونابليون ر 

  :نابليون  -قصة تاليران  

احتاج تاليران إلى حليف لمساعدته في إحباط نابليون  ،بصفته وزير خارجية نابليون 
باحث الذي رئيس الم ،التفت إلى فوشيه. عندما قرر أن رئيسه يقود فرنسا إلى الخراب

، وكانا سيعمل على إثبات نفسه يهشعرف تاليران أن فو سبق أن حاول اغتياله. 
في حين أنهم لم ينجحوا ية المتبادلة في تقويض نابليون. ن في المصلحة الذاتايتشارك

 .فقد طوروا عالقة أثبتت أنها مربحة في وقت الحق ،ضد نابليون في ذلك الوقت

  

وسوف  ،فهم يصبحون بسهولة حسودين وممتعضين -الدرس: راقب أصدقائك عن كثب 
فسيكون أكثر والًء من صديق في محاولة  ،إذا قمت بترقية عدو ،في المقابل. ونكيقوض

فيجب عليك إنشاء  ،إذا كنت تفتقر إلى األعداء. لذا استخدم أعدائك. إلثبات نفسه
 .البعض

  

 1مبادئ الدرس # 

يؤدي توظيف األصدقاء إلى . احذر من التعاقد مع صديق ،عندما تكون في موقع قوة 
أنت . ن صديقك نادًرا ما يكون الشخص الذي يمكنه مساعدتك أكثر من غيرهإضعافك أل

يمكن للمشاعر الودية أن تعرقل  ،أيًضا. بحاجة إلى المهارة والكفاءة أكثر من الصداقة
 .ما يجب القيام به
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المفتاح . يمكن أن يكون األعداء أكثر نفًعا من األصدقاء عندما يمكنك اختيارهم 
عندما تتمكن من التغلب . ياس من هو األفضل لتعزيز اهتماماتكالختيار أيهم هو ق

 .يمكن أن يكون مصدًرا رائًعا ،على مظالم الماضي وتجنيد عدو في خدمتك

  

 :تشمل االستخدامات األخرى لألعداء ما يلي

 العدو في اعقابك يبقيك يقًظا ومرّكًزا. تصبح كسواًل  ،بقيك متيقًظا: بدون أعداءي .
ن األفضل االحتفاظ ببعض األعداء كأعداء بداًل من تحويلهم إلى فم ،وبالتالي

 .حلفاء
  تعزيز سمعتك بين التابعين: يمكنك استخدام األعداء لتصوير نفسك كمقاتل

 .للناس

أنت أفضل حااًل مع خصم معلن . ال تقلق بشأن وجود معارضة مفتوحة ،على أي حال 
 .)يمكنك تحويله( من األعداء المختبئين
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  : استدرج عدوك2رس تاليران ونابليون رقم د

  :قصة تاليران ونابليون 

طردت قوى أوروبا نابليون إلى جزيرة إلبا واحتفلت بإمبراطوريته  ،1814في عام  
وكانوا يعرفون أنه  ،لكنهم ما زالوا يخشون منه ألنهم لم يرسلوه بعيًدا بما يكفي ،المنهارة

 -لم يكن قلًقا  ،تاليران ،فإن وزيره السابق ،ومع ذلك. ذكي بما يكفي الستعادة السلطة
حيث يمكن هزيمته بشكل  ،لقد خطط بهدوء إلغراء نابليون عن قصد بالعودة إلى فرنسا

  .دائم

وضع تاليران خطة تسمح لنابليون بالهروب من الجزيرة والعودة . وقع نابليون في الفخ 
استعاد . مة لمنعه من تغيير مواقفهمسانده الفرنسيون وأرسل جنود الحكو . إلى فرنسا

كما توقع . كان الناس بائسين والجيش كان ضعيًفا ،لكن مع إفالس فرنسا ،العرش
ونفي  ،فقد أخذ البالد إلى الحرب وُهزم في معركة واترلو -لم يدم نابليون طوياًل  ،تاليران

  .إلى جزيرة أبعد لم يستطع الهروب منها

ووضع فًخا ناجًحا  ،وانتظر وقته ،يد العليا ألنه خطط بعنايةكان تاليران يتمتع بقوة ال 
  .لنابليون 

  

تكون أنت  ،عندما تجبر اآلخرين على التصرف. الدرس: اجعل خصمك يأتي إليك
  .استدرجهم ثم هاجمهم. المسيطر
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  2مبادئ الدرس # 

بينما . الكن لها جانًبا سلبيً  ،يحصل الكثير من الناس على القوة من خالل العدوان 
عليك شن هجمات في جميع االتجاهات  ،تستمر في استخدام العدوان كتكتيك رئيسي

  .يصبح هذا متعًبا. على عدد متزايد من األعداء

فأنت تتفاعل مع أعدائك دون حساب  -لم تعد تتحكم بشكل كامل  ،في هذه المرحلة 
  .بداًل من التخطيط لعدة تحركات مسبًقا ،العواقب

غالًبا ما يكون وضع الفخاخ أكثر . وليس فقط بقوة ،ة من التصرف بفاعليةتأتي القو  
( بداًل من المدى أنت تربح على المدى الطويل )الحرب. ثم انتظر حتى تعمل ،فاعلية

  ة(.القصير )المعرك

  

  :يجب عليك ،لتحقيق ذلك

  .ال تتصرفوا بدافع الغضب. السيطرة على عواطفك ➖

  .رين للتفاعل عاطفيًا عندما تضغط عليهم أو تستدرجهماستفد من ميل اآلخ ➖ 

مما يجعله متوتًرا  ،فإنك تجبره أيًضا على العمل في أرضك ،بجعل خصمك يأتي إليك 
 ،أو إلى مكان تختاره ،اطلب دائًما من اآلخرين أن يأتوا إليك ،في المفاوضات. ودفاعًيا

 .لخلخلة توازنهم
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 ِحط نفسك باألشخاص الذين ُتعجب بهم: أ3درس تاليران ونابليون رقم 

 :نابوليون  -قصة تاليران  

إال أن لديه سمات أخرى جعلت الناس يرغبون  ،على الرغم من أن تاليران كان متآمراً 
. في أن يكونوا من حوله وهم يبتعدون عن اآلخرين: لقد كان كريًما وساحًرا وذكًيا

على أمل أن يمتص  ،وأبقى تاليران حوله أدرك ذلك ،الذي كان فالًحا قاسًيا ،نابليون 
. هذا هو أحد أسباب استمرار عالقة تاليران ونابليون التي طالما استمرت. بعض سحره

  .عرف نابليون أنه بحاجة إلى إبقاء الناس حوله بحيث يمكنه التعلم منهم

  

لقدرة وهذه الصفات لديها ا ،الدرس المستفاد: هناك أشخاص لديهم الصفات التي تريدها
حتى  ،افعل كل ما في وسعك للتواصل مع هؤالء األشخاص. على أن تكون معدية

  .تشارك المشاعر اإليجابية والحظ السعيد الذي يجذبونه

 

احرص على التواصل مع األشخاص الذين يتمتعون بالميزات والصفات التي تفتقر  
فتواصل مع  ،خيالً إذا كنت ب  ؛فاخرج مع أشخاص مبتهجين ،إذا كنت مزاجًيا. إليها

 أشخاص كرماء.
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 : إظهر كصديق لكن كن جاسوسا  4درس تاليران ونابليون رقم 

  :نابليون  -قصة تاليران 

كان تاليران بارًعا في التظاهر . كان تاليران جيًدا في الدبلوماسية ألنه كان ذا وجهين
  :هنا يوجد درسان فرعيان. بأنه صديق ولكنه كان يجمع مالحظات مفيدة حًقا

 

ا في البحث عن المعلومات  ا جد  استخدم الثرثرة . وإال ستثير الشكوك ،ال تكن واضح 
  .الودية

 لكنه ،وذكًيا لطيًفا كان لقد. ممتازاً  متحدثاً  كان تاليران أن قيل ،فرنسا خارجية كوزير ➖ 
 في همأفكار  لمشاركة اآلخرين بتملق قام ،الحقيقية أفكاره يخفي كان بينما. غامًضا كان

  .ينظمها كان التي الصالون  ألعاب وفي االجتماعية التجمعات

  

والتي  ،يمكنك قول أشياء غير صحيحة ثم مراقبة ردود أفعال الناس. ضع الفخاخ
  .يمكن أن تخبرك بما تريد أن تعرفه

 من لمعرفة سر بإفشاء التظاهر أسلوب تاليران استخدم ،الدبلوماسية المناسبات في ➖ 
 القبض إلقاء وشك على كان روسيا قيصر بأن يعّلق قد ،المثال سبيل على. سيتفاعل

علم من هو صاحب المصلحة  ،وبناًء على ردود فعل الدبلوماسيين. كبير جنرال على
 . األكبر في احتمال إضعاف الجيش الروسي
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ق أحدهم ذات مرة بأن تاليران سيطلق فعلًيا مسدًسا في الهواء لمعرفة من سيقفز من علّ 
  .لنافذةا

  

. جمع المعلومات من خالل التجسس أمر ضروري لممارسة القوةإن الدرس المستفاد: 
يمكنك تجنيد الجواسيس . يمكنك توقع سلوكه والتحكم فيه ،عندما تعرف أسرار خصمك

. ولكن من األفضل أن تكون جاسوًسا بنفسك ،لجمع المعلومات االستخبارية نيابة عنك
  .عل األشخاص يصرحون بخططهم ونقاط ضعفهماعتمد أسلوًبا ودوًدا وستج

  

  4مبادئ الدرس # 

فضاًل عن  ،تحتاج إلى فهم اآلخرين: نواياهم وأهدافهم وطموحاتهم ،لممارسة السلطة 
تمكنك هذه المعرفة من توقع ما سيفعلونه في . األسرار ونقاط الضعف والدوافع الخفية

  .المستقبل

أنت بحاجة إلى طريقة   ؛وك عمًدا بهذه األشياءفإن معظم الناس لن يخبر  ،ومع ذلك 
  .الكتشاف المعلومات دون علمهم

  

  :هناك نوعان من الطرق التي تمّكنك القيام بذلك

األشخاص الذين  ،استخدام الجواسيس: استخدام اآلخرين )على سبيل المثال -1
. يعملون من أجل هدفك( كجواسيس هو أمر مفيد ولكنه محفوف بالمخاطر
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قد يتخّلون عنك . لكن ال يمكنك التحكم في جواسيسك ،تحصل على معلوماتس
  .أو يبدأون في العمل ضدك ،أو يخطئون في األمور ،عن غير قصد

من السهل والفعال الظهور كصديق أثناء . كن نفسك جاسوًسا: كن ودوًدا واستمع -2
  .واستمع -قل القليل بينما تجعل اآلخرين يتحدثون . جمع المعلومات

  

هم  ،حيث ينخفض ويسقط حذر الناس. انتبه بشكل خاص في التجمعات االجتماعية
 .ويحاولون أن يكونوا ودودين ،يشربون 

 

سوف يفسر الناس . وسيتحدثون بحرية ،قل القليل مع إظهار اهتمام كبير باآلخرين
 رار.وستقوم ببناء الحلفاء باإلضافة إلى تعلم األس ،اهتمامك على أنه صداقة
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  الدرس الخامس من تاليران ونابليون: ال تعزل نفسك

 :تايران -قصة نابليون  

حتى أنه ارتبط بشخصيات بغيضة  ،حافظ تاليران دائًما على تواصله مع حميع الفئات
لقد نجا من أزمات عديدة بتوقع التطورات وإجراء اتصاالت مع من . لجمع المعلومات

من  ،ة نابليون والقادة الفرنسيين اآلخرين الذين خدمهمكان يمكنه مساعد. تولى السلطة
  .خالل التواصل االجتماعي والتالعب باآلخرين

  

هذا فقط يمنعك من . الدرس المستفاد: ال تعزل نفسك أبًدا عندما تتعرض للضغط
وعندما يظهر خطر  ،المعلومات التي تحتاجها واألشخاص الذين يمكنهم مساعدتك

االتصال مع . تأكد من أن تكون منفتحاً  ،بداًل من ذلك. ادًماحقيقي لن ترى ذلك ق
  .اآلخرين يزيد من قوتك

  

  5مبادئ الدرس # 

  .ولكن هذا خطأ. قد يكون من المغري أن تعزل نفسك عندما تشعر بالضغط أو التهديد 

 ،أوالً . يتفهم معظم القادة العسكريين مخاطر عزل نفسك خلف الجدران لدرء الخطر 
يمكن ألعدائك فرض حصار . فالجميع يعرف مكانك -ام بذلك يجعلك هدًفا سهاًل القي

أنت تعتمد على معلومات محدودة من مجموعة أصغر من . وتحويل حصنك إلى سجن
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أنت معزول عن المساعدة واالستخبارات الخارجية  ،أيًضا. أي وقت مضى من الناس
  .لعزلة بالهزيمةوعادة ما تنتهي هذه ا. بشأن ما يجري خارج جدرانك

  

يتطلب الحفاظ . العزلة هي استراتيجية شخصية سيئة بقدر ما هي استراتيجية عسكرية
يجب أن تكون مركز كل األنشطة وأن تكون مدرًكا لكل . على القوة التفاعل االجتماعي

  .شيء وكل شخص يدور حولك

  

وتواصل مع  ،تاًحاكن أكثر انف. قاوم الرغبة في عزل نفسك ،عندما تواجه التهديدات
ستكون قادًرا على متابعة ما يجري واالستجابة . الحلفاء القدامى وخلق حلفاء جدد

زادت صعوبة إخفاء األسرار  ،كلما تجولت وتفاعلت في دوائر مختلفة من الناس. بفعالية
قل احتمال أن تفقد إحساسك بالتناسب وتصبح  ،وكلما زاد اتصالك باآلخرين. عنك

 مهووًسا.

 

 

 

 

 

 



 [www.lamafayyad.wordpress.com] ثعلب السياسة األعرج

 

13 
 

 : اجعل األمر يبدو سهال  6رس تاليران ونابليون رقم د

  : تاليران –نابوليون  قصة

بينما قام من يعمل بجّد، هالة من القوة من خالل عدم الظهور بمظهر  تاليران خلق
مما جعله يبدو ذا بصيرة. لقد  ،إلى أشياء عظيمة قادمة ألمحَ  ،اآلخرون بالعمل الجاد

كنه أعطى االنطباع بأن مالحظاته كانت من مظاهر ل ،خطط بعناية لكل تعليق عام
 .وحنكتهذكائه 

 

 خرين بالرهبة وستبدو قويًا. إخف  جعل المآثر الصعبة تبدو سهلة وستلهم اآلإالدرس: 
 .فسوف تدمر التأثير ،إذا كنت تفاخر به .وراء إنجازاتك الجهد

 

 6مبادئ الدرس # 

تبدو بال مجهود  ،هي مظاهر القوة التي ،الظواهر الطبيعية مثل البراكين واألعاصير
 .وتترك الناس في حالة ذهول

يمكنك أن تولد  ،إذا كنت تخلق انطباًعا عن السهولة )اجعل المظهر الصعب سهاًل(
الرهبة لدى اآلخرين وأن تبدو قوًيا. يعجب الناس بأولئك الذين يؤدون مآثر تبدو 

 .خاصًة عندما يجعلون األمر يبدو سهالً  ،مستحيلة

يجب أن تكون عروضك العامة جذابة ومسلية وتخلق  ؛ل الطاقة بنفس الطريقةتعم
يجب أن تكون مذهلة. ال يمكن أن يكونوا  ،ولكن األهم من ذلك كله -إحساًسا بالتوقع 



 [www.lamafayyad.wordpress.com] ثعلب السياسة األعرج

 

14 
 

سيقول الناس ألنفسهم أنه كان من  ؛كذلك إذا كشفت عن العمل الذي يقف وراءهم
ك ئال تحاول إظهار مدى ذكا ،السبب . لنفسالممكن أن يفعلوا بنفس الجودة أو األفضل

  .من خالل الكشف عن حيلك

 

 فن سبريتزاتوراأتقن 

بأنه اإلهمال المدروس، خاصًة كصفة مميزة  (Sprezzatura) ُيعّرف فن سبريتزاتورا 
أسلوب فني أو أدبي. هو فن اإلتقان بال جهد. إنها قدرة رجل البالط على إظهار  أو

ل فيه". وقد  "وسيلة سهلة إلنجاز األعمال الصعبة التي ُتخفي الجهد الواعي الذي ُبذ 
ُوصفت سبريتزاتورا أيًضا "كشكل من أشكال السخرية الدفاعية: القدرة على إخفاء ما 

، ويفكر فيه، ويعنيه أو ينويه وراء قناع من التحّفظ الظاهر يريده المرء حًقا، ويشعر به
وعدم المباالة". دخلت الكلمة اللغة اإلنجليزية، حيث يعّرفها قاموس أكسفورد اإلنجليزي 

 ."بأنها "إهمال مدروس

سبريتزاتورا هي القدرة على أخذ الصعوبة وجعلها تبدو سهلة. ُتخفي الساعات والشهور 
ها الشخص بال كلل وبشكل محموم. إنها العالمة التي يطمح إليها والسنوات التي يقضي
التي تم التدرب عليها، واإلهمال المدروس،  سبريتزاتورا هي العفويةكل مبتكر وخاّلق. 

والطبيعية التي ُتماَرس جيًدا والتي تكمن وراء الخطاب المقنع. هي "فن التصرف 
المخادع". ببساطة هي تعني القيام بشيء مبدع ومتقن للغاية دون إظهار أنه استغرق 

 أي جهد أو أي عناء.
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 خصومك أِثر غضب: 7الدرس تاليران ونابليون رقم 

 تاليران : –نابوليون  قصة

قد يكون فقدان السيطرة على عواطفك بداية النهاية بالنسبة لك. بدأ تراجع نابليون  
ليران لتقويضه. ظل تاليران هادًئا عندما انفجر في اجتماع مع وزرائه حول محاوالت تا

على نحو متزايد. تبين أن انهياره كان رمًزا  كمن يفقد أعصابهبينما أصبح نابليون 
 .ورأى آخرون األمر على هذا النحو ،للطريقة التي بدأ نظامه في االنهيار

حدث خالف شديد بين تاليران ونابليون؛ حيث كان األول مناهضا جدا  1809في العام 
اسة نابليون التوسعية؛ وفي اجتماع عام وصف نابليون تاليران بأقذع الكالم إلى لسي

درجة أنه رفع قبضته وكاد يهوي على تاليران؛ أما تاليران فكان غير مبال أو مكترث؛ 
إنه لمن دواعي األسف أن يكون “إال أن قال:  -بعد أن فرغ اإلجتماع-وما كان منه 

ثم تمر األيام ويرجع نابليون متأسفًا لما ”. ة األدبرجل عظيم على هذه الدرجة من قل
 .حدث، لكن الجفوة استمرت بينهما

ما تخليت عن حكومة خدمتها إال تخلت “وما يروى عن مواقف تاليران الدبلوماسية قوله: 
، لذلك فقد احتفظ تاليران بشخصيته واستقالل تفكيره أمام شخصية ”هي عن نفسها

كنت أحافظ دائمًا على مصالح فرنسا أكثر من “ي هذا السياق: نابليون العنيفة، ويقول ف
 ”.مصالح األشخاص مهما كانوا
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تفقد السيطرة. ولكن إذا تمكنت من  ،الدرس: ابق هادًئا وموضوعًيا دائًما. عندما تغضب
أعدائك إلحداث خلل في  استفز وأث ر غضبفستحصل على ميزة.  ،إثارة غضب أعدائك

 .توازنهم

 

 7# مبادئ الدرس 

 :أمَرينأدرك  ،عندما يغضب منك شخص بشكل غير منطقي

 وسيفقدون احترام اآلخرين ألنهم فقدوا  ،سينتهي بهم األمر بمظهر الحمقى
 .السيطرة. سلوكهم هو عالمة على العجز

  هي ليستإنه ينبع في الغالب من تجارب الماضي.  -غضبهم ليس شخصًيا 
وهو ما يمكنك ويجب  ،سيطرة عليكإنها محاولة لمعاقبتك أو ال ،ضغينة شخصية

 .عليك مواجهته

 واستغاللها. فكر بهدوء في كيفية استخدامها ،بداًل من االنغماس في مشاعر شخص ما

 

لكن الخوف  ،في تخوف الناس منك في البدايةمجنونة د يتسبب فقدان أعصابك بطريقة ق
دما ُتظهر غضًبا أو سرعان ما يفسح المجال لعدم االحترام والشكوك بشأن استقرارك. عن

مثل طفل يمر بنوبة غضب. عندما تكشف عن  ،فأنت ُتظهر الضعف ،إحباًطا علًنا
 .فإنك تتجه نحو السقوط ،الضعف بهذه الطريقة
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 من أقوال تاليران ثعلب السياسة 

  

  .أنا أحافظ دائمًا على مصالح فرنسا أكثر من مصالح األشخاص مهما كانوا •

سير نحو االنفجار بسبب البذخ من جهة وارتفاع األسعار والمعيشة من جهة الوضع ي •
  .أخرى 

  .الملك الضعيف المحاط بمستشارين سيئين يتحول لطاغية بسهولة •

  .أحاط الملك نفسه بأعداء الحرية فانتفضت الجماهير ضده •

رقة والغدر سيكون من الخطر ألي مجتمع أن تشعر الغالبية فيه بأنها قادرة على الس •
  .والقتل بدون عقاب في الدنيا أو قصاص في اآلخرة

  .زمن الحرب األهلية ليس زمًنا لألخالق •

  !ما ألذ العيش مع امرأة غبية •

البعض وجدوا أنفسهم فجأة رجااًل بعد أن كانوا أطفااًل، ثّم تطلعوا للقيادة مندهشين من  •
مها كي يتأكدوا من امتالكها، ولم يجدوا سلطاتهم الجديدة، ومستعجلين لإلفراط باستخدا

حولهم سوى المتظاهرين باإلعجاب، ولم يتجرأ أحد من المخلصين على لفت انتباههم 
  .ألمر ما

  .الوزارات والمناصب ال تمنح على أنها مكافآت •

  .أسوأ دوالب في العربة يصدر صريًرا قوًيا •
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  .يجب أن تكون الحياة الخاصة مسورة •

  .عاًل يعرف كيف ينحني أحياًناالقوي ف •

  .اللحظة الصعبة ليست ساعة الكفاح وإنما ساعة النجاح •

  .يزداد التفكك االجتماعي حين ال يكون هناك خضوع وال قيادة •

  ال نريد أناًسا أكثر وطنية من هؤالء الشجعان الذين قتلوا أو جرحوا ألجل الوطن •

  .نباهة أما اليوم فهناك فجور وخبث بتفاهةقبل الثورة هناك فجور بلطافة وخبث ب •

انتقاد الناس لكل شيء من أعمال الحكومة ورجالها جعلهم يظنون أنهم قادرون على  •
  .الحكم

  .من سوء طالع األمة أن يكون الرجل الطيب في مكان يتطلب رجاًل عظيًما •

  .م آلرائهمأسامح اآلخرين على مخالفتهم لرأيي ولكن ال أسامحهم على مخالفته •

 .نستقبل األشخاص بحسب لبسهم وأسمائهم ثّم نودعهم بحسب فكرهم •

  .األمة التي تنقصها الثروات أمة فقيرة، وأما التي تنقصها المواطنية فأمة بائسة •

  .ل لنفسها حدوًداالقوة الحقيقية هي التي تتمالك نفسها والعظمة الحقيقية هي التي تجع •

  .المراكز العليا الشاهقة ال تصل إليها إاّل النسور والزواحف •

  .نقطتان لبلوغ المراتب العليا هما المواهب الذاتية وغباء اآلخرين •

  .يجب أاّل نقطع عقدة نستطيع فكها •
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  .إذا قال لك أحد بأنه غير منحاز ألّي طرف فثق بأنه ليس معك •

  .ن الوشايةالحقيقة أقوى م •

  .رجال األعمال مستشارون سيئون للمستقبل •

  .تهلك أنظمة الحكم عندما ال تعرف اللحظة المناسبة لتغيير دستورها •

  .من السهل التعليق على أحداث أسقط الزمن الستار الذي يغطيها •

  .تتوجه السلطة للشعب حين تريد المال أو الجنود •

  .والجرائم تؤدي إلى الثوراتالحماقات والتصرفات الشاذة  •

  .الالمباالة ضرورية لرجل الدولة •

  .الدبلوماسي الناجح جنرال يغطي عظامه الفوالذية بجلد من حرير •

  .حبر الدبلوماسيين يمحى بسرعة •

  .ال تختصر في بيانك على حساب الدقة •

  .عصابهيستطيع رجل واحد السيطرة على الجماهير بفصاحته وحيويته وبرودة أ  •

في البالطات يمكن االرتقاء من خالل الخضوع للكبار، وأما الصغار فال يقبلون من  •
  .المحيطين إاّل االنبطاح

  .العناية التي نوليها لتربية النساء من أضمن الوسائل لصقل األخالق •
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قهوتي سوداء مثل الشيطان، وساخنة مثل الجحيم، وصافية مثل المالك، ولطيفة مثل  •
  .رامالغ

  .سمعة الرجل مثل ظله؛ ضخمة إذا سبقته، هزيلة إذا جاءت وراءه •

  .أعطي اإلنسان القدرة على الكالم إلخفاء فكره •

فيجب ان توافق على أن تتعلم  ،ذا كنت تريد أن تكون شخصية محبوبة في المجتمعا  •
  .اشياء كثيرة رغم انك تعرفها تمام المعرفة

 هو طباخه. أفضل مساعد للدبلوماسي• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [www.lamafayyad.wordpress.com] ثعلب السياسة األعرج

 

21 
 

 ومراجعمصادر 

 

 .مجلة شارل موريس تاليران وزير خارجية نابليون األعرجيحيى العريضي،  د ،
 2014/11/16األحد العرب، 

  حزيران  7، أقوال تاليران في المجتمع والسياسةبن عبد المحسن العساف، أحمد
2020 

  ويكيبيديا –موريس تاليران ل شار 
  غرينروبرت  -تمسك بزمام القوة يف ك –قواعد السطوة  – 48القوة القوانين 
  2021القوة والدهاء، لمى فياض، إلى الدليل 
 The Talleyrand-Napoleon Alliance, by Amanda Penn, 2019 

 

 


