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تمهيد

يسرني أن أقدم كتاب »املرشد في فن املناظرة« باعتباره أول كتاب عربي يتناول املناظرة حسب 

األصول املتبعة في بطولة العالم ملناظرات املدارس، ويسعدني غاية السعادة أن يكون هذا الكتاب 

واحدًا من ضمن اجلهود املتعددة التي يبذلها مركز مناظرات قطر - عضو مؤسسة قطر للتربية 

والعلوم وتنمية املجتمع - لتأسيس فن املناظرة العربية داخل البيئة العربية وانطالقًا من أسس عربية 

ومقاصد وغايات عربية خدمة للغتنا وثقافتنا العربية.

لقد صمم هذا الكتاب ليخدم األغراض التنافسية لفن املناظرة والتي تتضمن إعداد املناظرات 

التنافسية واملشاركة فيها في بطوالت ومنافسات مختلفة سواًء على الصعيد احمللي أو اإلقليمي أو 

الدولي.

والفصل األول من هذا الكتاب يتناول قضية اإلعداد للمناظرة بكل خصائصها وأساليبها وطرقها. 

أما الفصل الثاني فيتناول موضوع التفنيد وهو جوهر املناظرة حيث أن املناظرة ال تقتصر على 

طرح احلجج واألدلة والبراهني والشواهد من كل طرف، وإمنا تتعدى ذلك لتشمل اجلانب التفاعلي 

أن  عليها. ومبا  والرد  ودحضها  وتقويضها  اخلصم  حجج  تفنيد  في  املتمثل  واملثير  والديناميكي 

املناظرة هي حجج وتفنيد فهي تشمل كذلك األسلوب الذي تلقى به هذه احلجج والذي تقدم به تلك 

التفنيدات، ولذا خصص الفصل الثالث من هذا الكتاب ملعاجلة موضوع األسلوب ودوره ومكانته في 

املناظرة. 

ويأتي الفصل الرابع من هذا الكتاب ليتناول موضوعًا هامًا وهو املداخالت واخلطب اخلتامية 

حيث يعطي هذا الفصل األسس التي يقوم عليها تقدمي املداخالت والطرق التي جتعل من املداخالت 

التفاعل والتنافس والتصادم والتعارض بني  املناظرة جوًا من  إلى  عنصرًا مثيرًا ومشوقًا يضيف 

املوقفني. كما يتعرض هذا الفصل ألهمية اخلطاب اخلتامي باعتباره الفرصة األخيرة أمام املناظرين 

لعرض ملخص موجز للقضية واملوقف من وجهة نظر كل فريق.

التحكيم  موضوع  من  يخلو  أن  تنافسي  منظور  من  املناظرة  موضوع  يعالج  لكتاب  وال ميكن 

الكتاب، وهذا  هذا  من  اخلامس  الفصل  املوضوع خصص  وأسسه وأساليبه وخصائصه، ولهذا 

بقسم يحوي مالحق  الكتاب  الكتاب. واختتم  العربية من هذا  الطبعة  املؤلف  به  الفصل قد خص 

مختلفة تشمل ألعابًا وأنشطة مختلفة للمناظرات باإلضافة إلى قائمة كبيرة من القضايا التي ميكن 

استخدامها كمرجع لصياغة قضايا املناظرات في املنافسات املدرسية املختلفة.

ينبغي أن أذكر أن الكتاب يتسم بطابع التدرج وكثير من املفاهيم الواردة في هذا الكتاب قد 

مت تصنيفها على أساس مستوى املناظر فهناك من املفاهيم ما يناسب املبتدئ ومنها ما يناسب 
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املتوسط ومنها ما يناسب املتقدم. والكتاب رغم أنه خصص للطلبة واملعلمني في املدارس إال أنه ميثل 

مرجعًا فكريًا ثريًا ومصدرًا زاخرًا لكل املهتمني باملناظرة على مختلف مستوياتهم الفكرية والعلمية. 

وال أنسى في األخيــر أن أشكـر كــاًل من املؤلــف واملترجــم واملدقق اللغوي عبــدالعزيــز عبدالله 

السيد، كما أشكر الفنان والرسام الكاريكاتوري أرماند حمصي على الرسومات التوضيحية التي 

جسدت العديد من املفاهيم املجردة في ثنايا هذا الكتاب، كما أشكر كل من ساهم في إخــراج هذا 

العمل إلى حيز الوجود وأخص بالشكر دار الشرق للنشر في الدوحـة وكافة العاملني فيها وعلى 

بهذا املستوى، كما  العمل  بذلوها في سبيل إخراج هذا  التي  ديــاب على اجلهود  رأسهم أميــن 

أشكر كل العاملني في مركز مناظرات قطر على جهودهم في نشر ثقافة املناظرة في املجتمع القطري 

واملجتمع العربي والله من وراء القصد.   

د. حي�ة عبداهلل معريف

املدير التنفيذي 

مركز من�ظرات قطر 
موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع
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مقدمة المترجم

يسعدني أن أضع بني يدي القارئ العربي هذا الكتاب املفيد والفريد من نوعه لكي يكون من 

أوائل الكتب التي تتناول جانبًا مهمًا من حياتنا املعاصرة، أال وهو جانب املناظرة واإلقناع واحلوار 

الذي أصبح يصبغ حياتنا املعاصرة بأشكال وألوان مختلفة حتى ال يكاد يخلو منه مجال أو مظهر 

من مظاهر حياتنا اليوم. ويأتي هذا الكتاب ليسد ثغرة كبيرة في مكتبتنا العربية، حيث مازلنا نعاني 

من شحٍّ ملحوظ في الكتب التي تتناول هذا املجال احليوي.

إن املناظرة فن أصيل في ثقافتنا العربية، وقد أرسى القرآن الكرمي أركان هذا الفن، مؤكدًا أن 

لنا القرآن الكرمي مناذج رائعة في فن املناظرة  م  املناظرة هي أرقى سبل اإلقناع واحملاورة، وقدَّ

واحلوار بني األنبياء وأقوامهم، وبني األب وابنه، وبني االبن وأبيه، وبني األخ وأخيه، بل بني الله عز 

للعرب واملسلمني  النهضة احلضارية  وجل ومالئكته في قضية خلق آدم عليه السالم، وفي عصر 

ازدهر فن املناظرة وعقدت للمناظرة املجالس وكتب فيها كـُتـَّاب كثر. 

لقــد كــان اختيــار مركــز مناظـرات قطـر - عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع 

- لكتاب د. ساميون كوين )املرشد في فن املناظرة: منوذج بطولة العالم ملناظرات املدارس( كي يترجم إلى 

العربية، اختيارًا موفقًا لعدة أسباب.

أواًل.. أن الكتاب جمع بني النظرية والتطبيق في تناوله لفن املناظرة، فبينما يجد القارئ مؤلفات 

م  كثيرة كتبت باللغة اإلجنليزية تعالج هذا الفن، إال أنه يجد أن غالبيتها تؤثر اجلانب العملي، وتقدِّ

ه املناظرين إلى ممارسة  ما يشبه النصائح واإلرشادات، باإلضافة إلى األفكار العملية التي توجِّ

املناظرة. 

 وأحيانًا جتد كتبًا أخرى توغل في التأصيل النظري املجرد دومنا التفات إلى حاجة املناظرين- 

فقد  العرب  للقراء  ننقله  الذي  الكتاب  هذا  أما  عملية،  وأفكار  نصائح  إلى  املبتدئني-  وخصوصًا 

جمع بني هاتني امليزتني. ولعل كثرة األمثلة التي يوردها املؤلف في كافة املوضوعات التي يتطرق 

إليها تعتبر أيضًا من أهم مزايا هذا الكتاب، ففيها سيجد القارئ العون على فهم األسس النظرية 

واملفاهيم املجردة. 

ثانيًا.. إن مؤلف هذا الكتاب هو ممن ترعرع في أحضان هذا الفن، فقد كان مناظرًا في مدرسته، 

وفيها تفوق ونال اجلوائز في املسابقات املختلفة التي كانت تعقد ملن هم في سنِّه من الطالب في 

استراليا، وقد تدرج املؤلف في هذا الفن مع تقدمه في مراحل تعليمه، وكان مناظرًا ذائع الصيت، 

ومازال حتى اآلن ميارس ويشرف على أنشطة املناظرة في جامعة أكسفورد حيث يعمل باحثًا في 

االقتصاد.

املرشد في فن املناظرة )منوذج بطولة العالم ملناظرات املدارس(... مقدمة املترجم



8

القطريني على مختلف فنون ومهارات  الطالب  الكثير من  املؤلف قد شارك في تدريب  كما أن 

املناظرة فهو مدرب خبير في هذا املجال، وشارك في حتكيم عدد من املسابقات الوطنية في قطر، 

باإلضافة إلى مشاركته في تنظيم املناظرات الدولية واإلشراف عليها، كانت آخرها بطولة العالم 

ملناظرات املدارس التي أقيمت في الدوحة في شهر فبراير من عام 2010.

ثالثًا.. مبا أن دولة قطر اختارت أن يكون لها السبق والريادة في نشر ثقافة احلوار واملناظرة في 

العالم العربي، وتسعى إلى توسيع املشاركة واالستفادة من هذا الفن التربوي األصيل في ثقافتنا، 

فإن هذا الكتاب يأتي ليقدم اإلطارين النظري والعملي ألولئك الذي يرغبون في االستفادة من هذا 

الفن ليكونوا أشخاصًا ناجحني، وخصوصًا طالب املدارس واجلامعات واملعلمني في دولة قطر، وفي 

أنحاء الوطن العربي.

تنبع أهمية هذا الكتاب من أنه يوفر فرصًا كبيرة للنشء للتدرب على مهارات التحدث واإلقناع، 

واحملاججة والتفنيد، والرد والتفكير املنطقي والتحليل، وهذه كلها مهارات لم تأخذ حقها بعد من 

االهتمام في مناهجنا التعليمية. 

ويأتي مثل هذا الكتاب ليقدم اإلطارين النظري والعملي للرقي بهذه املهارة القيِّمة لدى أبنائنا 

الطالب، كما أن األهمية تكمن في احلاجة املاسة إليه في هذه املرحلة بالذات من تاريخنا املعاصر، 

في وقت نحتاج فيه إلى توسيع دائرة احلريات واحلقوق الدميقراطية في العالم العربي، ما يعني 

باملؤسسات  وانتهاءًا  واملسجد،  واملدرسة  باألسرة  بدًءا  الصعد،  كافة  على  املناظرات  فن  ازدهار 

البرملانية والسياسية والقانونية. 

لقد كان للتواصل املباشر واملتواصل مع مؤلف الكتاب أثناء عملية الترجمة األثر الكبير في فهم 

الكثير من جوانب هذا الفن، وضمان التوصيل اآلمن واألمني للمفاهيم واملبادئ واألساليب الواردة 

في الكتاب إلى القارئ العربي بطريقة تضمن االستفادة منها وتطبيقها في مختلف مجاالت احلياة. 

غير أنه يجب أن ألفت انتباه القارئ الكرمي إلى أنني اتبعت منهجية الترجمة الوظيفية في ترجمة 

عدد من األمثلة واملفاهيم الواردة في النص األصلي وذلك بتحويرها لكي تتناسب مع السياق الثقافي 

للقارئ العربي.

التعليم ونشر  خدمة  في  جهوده  على  قطر  مناظرات  ملركز  اجلزيل  بالشكر  أتقدم  األخير  وفي 

ثقافة احلوار واملناظرة في وطننا العربي الكبير، كما ال أنسى أن أشكر املؤلف الذي لم يدخر جهدًا 

في تفسير ما استعصى علي فهمه، وشرح ما غاب عني أثناء عملية الترجمة، والله نسأل التوفيق 

والسداد للجميع. 

املرتجم

املرشد في فن املناظرة )منوذج بطولة العالم ملناظرات املدارس(... مقدمة املترجم
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المقدمة

متى كانت آخر مرة ناظرت فيها؟

اليوم؟ البارحة؟ رمبا األسبوع املاضي!

إذا كانت إجابتك بأنه لم يسبق لك مطلقًا أن دخلت في مناظرة ما، فأنت مخطئ، ألن كاّلً منا 

البد أن سبق له أن دخل في مناظرة ما، وفي الغالب يكون أحدنا قد ناظر قبل فترة وجيزة وهو ال 

يدرك ذلك.

 وإن قلت إنه لم يسبق لك مطلقًا أن ناظرت، أو إنَّ آخر مناظرة دخلت فيها هي تلك التي كانت 

ذلك  - وهي  الرسمي  مبعناها  املناظرة  تقصد  األرجح  على  فإنك  املاضي،  املناظرات  موسم  في 

النشاط الذي يتضمن فريقني، يتكون كل واحد منهما من ثالثة متحدثني، وتتم املناظرة حول قضية 

محددة بوجود حكم، وهذا بالتأكيد أحد أساليب املناظرة – وهو األسلوب الذي سنتناوله بالشرح 

والتفصيل في ثنايا هذا الكتاب، غير أنه ليس األسلوب الوحيد للمناظرة، ذلك أن املناظرة موجودة 

في كل ما هو حولنا : في التلفاز، وفي الصحف، وحتى في بيوتنا، فنحن كمجتمع بشري نتناظر 

حول كل شيء تقريبًا، بدًءا بقضايا السياسات الضريبية، وانتهاءًا بجز العشب في حديقة املنزل.. 

إن املناظرة تصبغ مجتمعنا املعاصر بشكل كامل تقريبًا، فهي حتيط بنا من كل جانب، وبإمكان 

كل منا القيام بها.

كما إن املناظرة تعدُّ من أسباب جلب املتعة والتسلية، فاملشاركة في مناظرة منظمة متنحك فرصة 

مقابلة أناس جدد، وتعلمك أفكارًا ومعلومات جديدة، واألهم من كل هذا أنك جتد الفرصة لكي تقف 

وتتناظر مع شخص ما أمام الناس في نقاش مثير ومنظم حول قضايا حقيقية.

يتناول الكتاب هذه القضايا بالشرح والتفصيل لكي يتسنى لك أن تطور من مهاراتك في املناظرة، 

وأمتنى أن جتد عزيزي القارئ فيه ما يساعدك على تطوير املهارات واالستراتيجيات املناسبة التي 

متكنك من أن تصبح مناظرًا ناجحًا، وأن تأخذ حظك من املتعة والتسلية وأنت متارس هذا النشاط. 

أن  يتصورون  الناس  من  فالكثير  سهاًل وممكنًا،  أمرًا  املناظرة  جعل  إلى  الكتاب  هذا  يهدف 

املناظرة تزداد صعوبة كلما ارتقى فيها الشخص أكثر، وهذا ليس صحيحًا، حتى وإن كانت القضايا 

التي تتم مناقشتها عقلية مجردة، أو تقنية متخصصة، ذلك أن املناظرة ذاتها يجب أن تظل بسيطة، 

فليس من املهارة في شيء أن يبقي أحدنا على املفاهيم املعقدة على حالها، وإمنا يكمن التحدي في 

أن جنعل املفاهيم املعقدة سهلة وسلسة كي يسهل على اآلخرين فهمها، ويكمن التحدي كذلك في أنه 

ينبغي على كافة املناظرين أن يهيئوا أنفسهم ويعدوها للدخول في جو املناظرة كما هو احلال عندي 

أنا اآلن، فأنا أهيئ نفسي لكتابة هذا الكتاب، وهذا لعمري حتٍد ليس بالهني.

املرشد في فن املناظرة )منوذج بطولة العالم ملناظرات املدارس(... املقدمة
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كيفية ا�ستخدام هذا الكت�ب

إن القراءة وحدها ال تكسب الفرد سوى عدد محدود من املهارات، فإن أردت أن تتعلم عزف 

البيانو مثاًل، فأنت بحاجة إلى أن جتلس وتضرب على املفاتيح، وكذلك احلال عند تعلم كرة السلة، 

فسوف حتتاج إلى أن تلتقط الكرة وترمي بها إلى الهدف، وهذا األمر ينطبق متامًا على تعلم 

املناظرة، فال ميكنك تعلم املناظرة فقط بقراءة الكتب، بل حتتاج إلى أن تقف وحتاول أن تطبق 

هذه املهارة في مواقف حقيقية، وال يكون ذلك إال بتطبيق املعلومات النظرية في الواقع، وعندها 

تتجلى التحديات وتتعلم استراتيجيات وأساليب املناظرة اجليدة. 

يستهدف هذا الكتاب كافة املناظرين بدًءا بأولئك الذين لم يسبق لهم املناظرة مبفهومها الرسمي 

وانتهاءًا بأولئك الذين لهم باع طويل في هذا النشاط االجتماعي املهم، كما يستهدف هذا الكتاب 

كذلك فئة املدربني على املناظرات وكافة املساعدين في هذا النشاط، غير أن هذا ال يعني أن كل 

فصل وجزء من هذا الكتاب سيكون بالضرورة له عالقة أو فائدة لكل مناظر ولكل مدرب... إن رحلة 

األلف ميل تبدأ بخطوة كما يقولون، وعملية تعلم املناظرة بالفعل رحلة مبعنى الكلمة!

لهذا السبب مت تقسيم الكثير من املفاهيم في هذا الكتاب إلى مستويات ثالثة: 

املبتدئ
املتوسط
املتقدم

أما املبتدئ : فهو املناظر الذي ليس له خبرة في هذا املجال، أو من خبرته محدودة، فإن كنت 
ممن قرر مؤخرًا أن ينضم إلى ركب املناظرين، أو كنت ممن له خبرة محدودة ال تتعدى العامني 

في مجال املناظرة، فرمبا تكون في هذا املستوى.

واملتوســط : هو املناظر الذي يفهم أساسيات املناظرة بشكل جيد، فإن أمضيت أكثر من عامني 
في املناظرة النشطة فأنت في هذا املستوى. 

واملتقــــــدم : هو املناظر الذي يفهم أساسيات املناظرة بشكل كامل، ويتعامل بشكل سلس مع 
أساليب املناظرة املتوسطة، وإضافة إلى ذلك فهو يتطلع دائمًا إلى التحدي.. إن كنت ممن يناظر 

في فريق عالي اخلبرة في مدرستك، أو كنت في فريق ميثل جهة معينة، فأنت في هذا املستوى. 

وهنا أقترح أن تقوم بقراءة اجلزء املناسب ملستواك في هذا الكتاب، فإن كنت في املستوى املبتدئ 

قراءة اجلزءين  فيمكنك  تعتبر نفسك متوسطًا  لهذا املستوى، وإن كنت  فاقرأ اجلزء املخصص 

اخلاصني باملبتدئ واملتوسط، أما إن كنت ممن يعتبر نفسه في فئة املتقدمني فبإمكانك قراءة 

الكتاب بأكمله، وبالنسبة للمدربني فأقترح عليهم قراءة الكتاب حتى يصلوا إلى املستوى الذي 

يناسب متدربيهم. 

املرشد في فن املناظرة )منوذج بطولة العالم ملناظرات املدارس(... املقدمة
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ليس في هذا الكتاب جزء ميكن أن نصفه بأنه صعب، فمن املمكن أن يأتي مناظر مبتدئ ويقرأ 

األجزاء اخلاصة باملناظر املتقدم ويقول »إنني أفهم هذه األمور، سأتَّبع هذه األساليب في مناظرتي 

القادمة«. إن فعلت ذلك فستكون قد أخطأت الطريق، ذلك أن فهم الكلمات والعبارات الواردة في جزء 

معني من هذا الكتاب شيء، ومعرفة كيف ومتى ميكن استخدام أساليب معينة، شيء آخر.

 إن أساليب املناظرة أمور ينبغي عليك كمناظر أن تأتي عليها وتتعرف عليها ومتارسها، وتتفوق 

فيها من خالل خبراتك أنت في جتارب عملية، وفي مناظرات تقوم بها بشكل مستمر، ولذلك فإني 

أقترح ببساطة أن تقرأ حتى مستواك، وبعدها تذهب وتطبق األساليب التي تعلمتها، وعندما تشعر 

بأنك أصبحت تستخدم تلك األساليب بسالسة وسهولة ويسر، حينها ميكنك أن تعود للكتاب لتقرأ 

املستوى الذي يليه.. وهكذا.

املناظرة... وفي  في مستويات  الترقي  لك طوال رحلة  الكتاب رفيقًا  هذا  الطريقة سيظل  بهذه 

اخلتام ينبغي أن أشير إلى أن هذا الكتاب ال ميثل احلل السحري لكل حتديات املناظرة، وإمنا هو 

دليل إرشادي لرحلة طويلة وشيقة.

املرشد في فن املناظرة )منوذج بطولة العالم ملناظرات املدارس(... املقدمة
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المناظرة.. مقدمة أولية

لنبدأ بهذه البديهية »كل مناظرة تتطلب قضية«. وهذه القضية يجب أن تتسم باجلدلية وتكون هي 

األساس للمناظرة، فقد تكون القضية على سبيل املثال: »يعتقد املجلس أنه من األفضل أن تكون 

ذكيًا من أن تكون طيبًا«. أو »يعتقد املجلس أن األمم املتحدة قد فشلت«.

يتناول هذا الكتاب أسلوبًا معينًا ومحددًا، ولكنه أسلوب شائع من أساليب املناظرة وهو املتبع في 

كثير من الدول وباألخص في بطولة العالم ملناظرات املدارس، ويتطلب هذا األسلوب من املناظرات 

وجود فريقني في كل مناظرة يتولى أحدهما تأييد القضية املطروحة ويسمى »فريق املواالة«، ويتولى 

اآلخر معارضتها ويسمى »فريق املعارضة«. 

يستخدم كل فريق نوعني من احلجج لدعم موقفه إزاء القضية املطروحة.

أواًل: هناك حجج جوهرية مستقلة، وهي احلجج التي يقوم بإعدادها كل فريق ليدعم موقفه إزاء 

القضية املطروحة.

ثانيًا: هناك احلجج التفنيدية وهي الرد على حجج الفريق املعارض.

والفرق بني احلجج اجلوهرية واحلجج التفنيدية يتبني من خالل التمييز بني إظهار حججك على 

أنها صحيحة، وحجج اخلصم على أنها باطلة، ويصعب وصف أحد هذين النوعني من احلجج بأنه 

أهم من اآلخر، ذلك أن كاًل منهما يساوي في أهميته اآلخر، وكالهما ضروري لنجاح املناظرة. 

يتكون كل فريق من ثالثة متحدثني، ويتميز هؤالء املتحدثون بأرقامهم ومبوقف فريقهم إزاء قضية 

فريق  في  األول  املتحدث  )وهو  األول  املواالة  عن  املناظرون  يتحدث  املثال،  سبيل  على  املناظرة، 

املواالة(، أو قد يتحدث املناظرون عن املعارضة الثالث )وهو املتحدث الثالث في فريق املعارضة(، 

يفند  املناظرة بشكل عام( أن  املواالة األول )املتحدث األول في  ويتوقع من كل متحدث باستثناء 

ثنينْ األول من املعارضة والثاني من كل فريق أن يعرضا حججًا جوهرية،  حجج معارضه، فعلى املتحدِّ

لتفنيد  الثالث  املتحدث  يلقيها  التي  الثالثة  الكلمة  اخلصم، وتخصص  حجج  تفنيد  إلى  باإلضافة 

احلجج عمومًا ولعرض ملخص للمناظرة من وجهة نظر كل فريق. 

يدير املناظرة في العادة شخص يسمى رئيس املناظرة، وينبغي على املتناظرين أن يبدأوا كلماتهم 

مبخاطبة الرئيس واجلمهور، ويشار إلى رئيس املناظرة في حال كونه ذكرًا بـ »السيد الرئيس«. أما 

المبتدئ

املرشد في فن املناظرة )منوذج بطولة العالم ملناظرات املدارس(... املناظرة.. مقدمة أولية
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إذا كان الرئيس أنثى فيشار إليها بـ »السيدة الرئيسة«. والعبارة املستخدمة عادة في البدء باحلديث 

في املناظرة هي »السيد الرئيس، السيدات والسادة« أو » السيدة الرئيسة، السيدات والسادة«. ومن 

مهام الرئيس أو الرئيسة أن يتولى تقدمي كل متحدث على التوالي حسب دوره.. على سبيل املثال 

ميكن للرئيس أن يقدم املتحدث األول في املناظرة بقوله: »يسعدني اآلن أن أقدم لكم املتحدث األول 

من فريق املواالة وهي )ليلى( لتبدأ في عرض قضية الفريق«. 

فيما يلي رسم توضيحي يبني النسق العام للمناظرة في إطار هذا األسلوب:

الرئيس

منصة التحدث

الجمهور

الحكم

فريق المعارضةفريق المواالة

يتحدث املشاركون في املناظرة بالترتيب متبادلني األدوار بني الفريقني، فيبدأ احلديث في املناظرة 

فريق املواالة وهو الفريق الذي يطرح قضية املناظرة، ثم يليه فريق املعارضة كما يبني الشكل التالي:

المعارضة األول

المعارضة

المعارضة الثاني

المعارضة الثالث

المواالة األول

المواالة

المواالة الثاني

المواالة الثالث



18

ويجب أن تنتهي كل مناظرة بنتيجة معينة – أي أن يكون في النهاية فريق فائز وفريق خاسر، وال 

ميكن أن تنتهي املناظرة بالتعادل، وَيحسم النتيجة ويعلنها في النهاية َحكُم املناظرة – وهو الشخص 

الذي راقب املناظرة وتابعها بدقة لكي يحكم عليها في النهاية، وال يجوز حلكام املناظرات أن يطلقوا 

يتبعوا في حتكيمهم خطوات وقواعد ومعايير واضحة  أحكامهم بشكل عشوائي، وإمنا عليهم أن 

متيز التناظر اجليد من الرديء، وقد يختلف املناظرون واحلضور مع قرار حكم املناظرة، وفي بعض 

األحيان يختلف احلكام فيما بينهم، إال أن هذا يعد جزًءا من التحدي الذي يصاحب املناظرة في 

العادة، حيث يتوجب على كل فريق يشارك في املناظرة أن يجادل بشكل جيد حتى يتمكن من إقناع 

أي َحكم بأنه يستحق الفوز في تلك املناظرة.  

يستخدم احلكام عند تقييم املناظرات في بطولة العالم ملناظرات املدارس، ثالثة معايير هي: 

األسلوب – ويصف الطريقة التي يتم بها عرض الكالم، ويعني بشكل محدد كيفية األداء... على 
قًا وصادقًا أو ظريفًا؟ وتكون العالمة املتوسطة عادة في  سبيل املثال كيف كان املتحدث مشوِّ

بطولة العالم ملناظرات املدارس 28، غير أن العالمات تتفاوت عمومًا ما بني 24 و 32. 

احملتوى – ويتناول احلجج التي عرضها كل فريق، وهذا يعني قوة احلجة عمومًا وكذلك طريقة 
األول  املعيار  في  كما  العالمات  طريقة وضع  نفس  احلكام  تدعيمها وشرحها وحتليلها، ويتبع 

اخلاص باألسلوب.

الكالم عمومًا، وغالبًا ما يكون هذا املعيار خليطًا من  ببنية  املعيار  – ويتعلق هذا  اإلستراتيجية 
املالحظات الدقيقة ألجزاء مختلفة من احلديث والتي ال تندرج حتت املعيارين السابقني ) متوسط 

العالمات في هذا املعيار هو 14، مع وجود تفاوت بني 12 و 16(. 

ومن املهم أن نأخذ في االعتبار أوزان هذه املعايير.

أواًل: احملتوى واألسلوب مثاًل يتم وزنهما بشكل متساٍو، وكثير من املناظرين واملؤيدين يفترضون 

بشكل تلقائي أن الفريق الذي يعرض القضية بشكل جيد ينبغي أن يفوز باملناظرة، لكن هذا ليس 

بالضرورة صحيحًا.

ثانيًا: يتم احتساب اإلستراتيجية بنصف وزن كل من احملتوى واألسلوب، ولكنها رغم ذلك تظل 

مهمة، ولذلك جتد الكثير من املناظرين واملؤيدين يهملون معيار اإلستراتيجية بالنظر إليه على أنه 

يتيم قياسًا بأخويه »احملتوى واألسلوب«.. رغم أن معيار اإلستراتيجية يتم وزنه مبقياس أقل إال 

أنه ميكن أن يؤثر بشكل مباشر – وكثيرًا ما يؤثر بشكل مباشر على نتيجة الكثير من املناظرات. 

بصرف النظر عن فاعلية املعايير املتبعة في تقييم املناظرات، وبصرف النظر كذلك عن األسلوب 

املتبع في وضع العالمات، فكل هذا ليس له دور مهم في شرح املناظرة أو تعليمها، والسبب في ذلك 

غالبًا يعود إلى أن احملتوى واإلستراتيجية مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، فكلما كان الكالم مبنيًا بطريقة 

املرشد في فن املناظرة )منوذج بطولة العالم ملناظرات املدارس(... املناظرة.. مقدمة أولية
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جيدة كانت الفرص أكبر في عرض قضية مقنعة وقوية، وباملثل فإن عرض قضية واضحة وقوية يكون 

مستحياًل إذا لم تتوافر البنية املنظمة للقضية، ولذلك إذا كنت حتاول أن تعد مناظرات عن طريق 

فصل احملتوى عن اإلستراتيجية، فستعرِّض نفسك لإلرباك ما يؤدي في النهاية إلى أن يكون َعرضك 

للقضية معقدًا ومضطربًا.

بالرغم من أن كثيرًا من الكتب اجليدة في مجال املناظرة تقسم شرحها إلى األقسام التقليدية 

التالية : األسلوب واحملتوى واإلستراتيجية، إال أنني قسمت هذا الكتاب إلى ما أعتبره شخصيًا 

أفضل وأهم ثالثة جوانب لتعليم املناظرة، أال وهي : اإلعداد والتفنيد واألسلوب، واجلانبان األوالن 

يشمالن معا احملتوى واإلستراتيجية، بينما يتناول اجلانب الثالث ما هو معروف تقليديًا باألسلوب 

فصل  هما  آخرين  فصلني  الثالثة  الفصول  هذه  إلى  الكالم، وأضفت  عرض  بطريقة  يتعلق  الذي 

املداخالت واخلطب اخلتامية، وفصل التحكيم، وختمت الكتاب باملالحق التي تتضمن ألعابًا وأنشطة 

وقضايا للمناظرات.

املرشد في فن املناظرة )منوذج بطولة العالم ملناظرات املدارس(... املناظرة.. مقدمة أولية
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الصورة العامة
لكي تتمكن من الفوز مبناظرة ما، عليك أن تقوم بعمل شيئني:

1- تقدمي األسباب املقنعة التي تدل على أن موقفك من القضية املطروحة للمناظرة صحيح )وهو 

ما نطلق عليه »احلجج املستقلة«(.

2- توضيح األسباب التي جتعل من حجج خصمك باطلة )وهو ما نطلق عليه »التفنيد« (.

سنناقش التفنيد في الفصل الثاني من هذا الكتاب، أما اآلن فما يهمنا هو التعرض للنقطة األولى 

بشيء من التفصيل.

ة مسبقًا والتي  في حقل املناظرة عادة ما نطلق مصطلح »املوقف« على مجموعة األفكار املعدَّ

تتعلق باألسباب التي جتعلك تعتقد أن قضيتك على حق، ولكي تعد لتبنِّي موقف ينبغي عليك فعل 

ثالثة أشياء :

1- حتديد معاني مفردات القضية بالنظر إلى أهداف هذه املناظرة بالتحديد، وهذا يطلق عليه 

مصطلح »التعريف« ويعني حتديد املفردات، وتعريف املصطلحات في قضية املناظرة. 

2- التفكير في األسباب التي جتعلك تعتقد أن موقفك جتاه القضية صحيح، وهذه األسباب يطلق 

عليها »احلجج«. وعادة ما نحاول كمناظرين الربط بني احلجج لكي نبني موقفًا متكاماًل وموحدًا.

التي  متحدث احلجج  كل  يعرف  بحيث  الثاني  األول واملتحدث  املتحدث  بني  توزيع احلجج   -3

سيسوقها وهذه العملية تسمى »التقسيم«. 

هذا الفصل يتناول عملية اإلعداد للمناظرة، وسنبدأ مبناقشة اخلطوة األولى التي تتعلق بأفضل 

الطرق لتحديد موضوع مناظرتك، وكيفية تعريف املفردات في القضية لتعكس ذلك املوضوع، أما 

اخلطوة الثانية فسنناقش فيها أفضل الطرق التي متكننا من بناء موقفنا اإلجمالي من القضية، 

فعندما يقرر فريقك موقفًا معينًا حيال القضية تكون حينها مستعدًا للخطوة الثالثة التي يتم فيها بناء 

وتطوير احلجج، وتأتي بعد ذلك اخلطوة الرابعة والتي نشرح فيها أفضل الطرق لتقسيم هذه احلجج 

بني املتحدث األول واملتحدث الثاني في فريقك، وهذا يعني أن هذه اخلطوة تتناول أمر »التقسيم« 

كما حددناه سابقًا، أما اخلطوة اخلامسة ففيها يكون كل من املتحدثني األول والثاني جاهزين إلعداد 

احلديث اخلاص بهما حسب احلجج التي أوكلت إليهما، وأخيرًا سوف نتعرض لبعض األساليب 

الفعالة التي ميكن للفريق بشكل عام أن يتبعها في مرحلة اإلعداد اجلماعي للمناظرة.

المبتدئ
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الخطوة األولى: الموضوع والتعريف
حتديد اأر�ض املعركة

هناك قاسم مشترك بني كل املعارك التي حدثت عبر التاريخ، أال وهو أن كاًل من الفريقني قد 

جاء إلى املكان نفسه، مبعنى أن ثمة أرضية واحدة جتمع اخلصمني وهو ما نطلق عليه هنا »أرض 

املعركة«. يتناول هذا اجلزء اخلطوة األولى من خطوات إعداد املناظرة وهي حتديد أين ستكون أرض 

املعركة؟، مبعنى حتديد املوضوع وتهيئة املعركة في ذلك املوقع، وهذا يعني حتديد موضوع املناظرة. 

حتديد املو�سوع

إن اخلطوة األولى في اإلعداد ألي مناظرة هي حتديد املوضوع، ولذا ينبغي على أعضاء فريقك 

أن يتفقوا فيما بينهم على موضوع محدد قبل الشروع في عمل أي استعدادات أخرى، وغالبًا ما 

يكون هذا األمر سهاًل، حيث إن القضية نفسها حتدد املوضوع، وعليه فإن املبدأ األول غاية في 

البساطة: حيثما يكون هناك موضوع واضح، علينا أن نناظر في ذلك املوضوع!

ولنأخذ هذه القضية كمثال: »يعتقد املجلس أن على احلكومة منع التدخني«.. أليس من التحذلق 

أن نقول إن »التدخني« هنا يعني »تدخني احلشيش« ؟، ثم أليس من احلنكة أن ندعي أن »التدخني« 

هنا يقصد به الدخان املتصاعد من النار التي يوقدها بعض مرتادي املتنزهات الوطنية؟ إن اإلجابة 

ببساطة: كال!، ألنه بالرغم من أن هذه املوضوعات ميكن أن تكون موضوعات شيقة للمناظرة في 

مناسبات أخرى، إال أن القضية في هذه احلالة تشير بوضوح إلى موضوع تدخني السجائر، وهذا 

لهذه  سماعهم  أو  قراءتهم  عند  مباشرة  الناس  أغلب  لدى  الذهن  إلى  يتبادر  الذي  املوضوع  هو 

القضية، وعلى هذا ينبغي أن يكون هذا هو موضوع املناظرة. 

غير أنه في حاالت أخرى قد ال يكون املوضوع واضحًا بالشكل املطلوب، وفي مثل هذه احلاالت 

حتديد املوضوع األكثر وضوحًا أو األكثر صلة  أال وهو:  املوضوع،  الثاني من مبادئ حتديد  املبدأ  نطبق 

ما،  موضوع  حول  نناظر  أن  يجب  أننا  النهاية  في  ولنتذكر  للجدل..  إثارة  أو األكثر  بالقضية والسياق 
ولنفترض على سبيل املثال أن لديك هذه القضية: »يعتقد املجلس أن اجلزرة أفضل من العصا«. 

واملقصود هنا دون شك هو الوجه املجازي للجزرة والعصا، وسنكون قد أخطأنا الطريق إذا ما فهمنا 

نتناظر حول مزايا وعيوب  أننا سنمضي وقتًا طوياًل  اللفظني مبعناهما احلرفي، مما يعني  هذين 

اجلزر والعصي! واألصل في هذه احلالة أن أكثر املوضوعات إثارة للجدل فيما يتعلق بهذه القضية 

هو ما إذا كانت احلوافز أفضل من التهديد بالعقاب، مبعنى أن اجلزرة تعني احلوافز، والعصا تعني 

العقاب. 
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فعلى سبيل  التناظر حوله،  يكون هناك موضوع واضح ميكن  قد ال  نادرة  وفي حاالت أخرى 

املثال ميكن أن ننظر إلى هذه القضية: »يعتقد املجلس أنه ليس املهم أن تفوز أو تخسر وإمنا املهم 

هو طريقة األداء في اللعب«. والسؤال اآلن هو: هل هذه مناظرة عن الرياضة؟ أم أنها مناظرة عن 

احلياة بشكل عام؟ يبدو أن املوضوع له عالقة باملقولة الشهيرة »هل الغاية تبرر الوسيلة؟«. وعلى 

هذا فهل ميكن القول بأن هذه املناظرة تتعلق بالسياسة؟، أم أنها حول اإلرهاب وإمكانية تبريره؟... 

إن اإلجابة على هذه التساؤالت تكمن في املبدأ الثالث الذي يقول: حيث ال يوجد موضوع واضح، ينبغي 

عليك أن تختار املوضوع الذي يحتمل أن تشير إليه القضية، ولنضرب على ذلك مثااًل: إن أّيًا من املوضوعات 
فإن أفضل طريقة  للقضية، وفي هذه احلالة  تفسيرًا مقبواًل  يكون  أن  التي ذكرناها سابقًا ميكن 

قد تكون في اختيار املوضوع الفلسفي العام )أي ما إذا كانت الغاية تبرر الوسيلة( وهذا التأويل 

يطابق الطبيعة الفلسفية العامة للقضية نفسها، ويقلل من فرص دخولك أنت وخصمك في مناظرة 

حول موضوعني مختلفني متامًا، وميكنك االستعانة دائمًا بأدلة من موضوعات محددة مثل الرياضة 

أو السياسة كأمثلة. 

إال أنه ينبغي عليك أال تختار دائمًا املوضوع األكثر عمومية، ولنأخذ على سبيل املثال هذه القضية: 

»يعتقد املجلس أن الكبير جميل«. إن املوضوع األكثر عمومية هنا هو ما إذا كانت األشياء الكبيرة 

للتناظر حول هذا املوضوع ألن املناظرة  أجمل من األشياء الصغيرة، ولكن ليس هناك ما يكفي 

بشكل عام ستصبح قائمة طويلة من األشياء الكبيرة والصغيرة اجليدة والسيئة على التوالي، وفي 

هذه احلالة يجب عليك أن تختار موضوعًا آخر، فيمكن أن يكون املوضوع هو ما إذا كان ينبغي أن 

نرحب بالعوملة التي تعني أن تصبح الثقافة واملؤسسات واالقتصادات كبيرة، أو قد تكون املناظرة 

حول تأثير اإلعالن والثقافة الشعبية على تصوراتنا الذاتية عن أنفسنا، وفي هذه احلالة يجادل فريق 

املواالة »إن الكبير جميل، وعليه يجب أن متنع احلكومة الصور النمطية وغير الواقعية عن اجلسد 

التي تعرضها بعض وسائل اإلعالم، ويكون هذا هو موضوع القضية«. فبداًل من االختيار التلقائي 

للموضوع األكثر عمومية، فإن املنهجية األفضل في هذه احلالة هي اختيار املوضوع الذي تعتبره 

أنت أكثر إثارة للجدل وأكثر قابلية للمناظرة من اجلانبني.

بصرف النظر عن مدى صعوبة حتديد   : الواضحة وهي  غير  بالقضايا  تتعلق  أساسية  قاعدة  هناك 

املوضوع يجب عليك أن تقوم بتحديد موضوع واحد فقط!.. لنأخذ القضية التالية كمثال: »يعتقد املجلس أن 
الكبير جميل«. في هذه القضية ميكن أن يكون املوضوع عن العوملة، أو عن تصوير وسائل اإلعالم 

للجسد، ولكن ال ميكن أن يكون عن االثنني معًا، لذلك يجب عليك أن تختار موضوعًا واحدًا وتلتزم به. 

لننظر فيما يلي إلى واحدة من املناظرات املدرسية على سبيل املثال حول قضية: »يعتقد املجلس 

أن وجود قوتني ُعظمينينْ في العالم أفضل من وجود قوة واحدة«. في مثل هذه احلالة جادل فريق 

املواالة حول ما إذا كان العالم أكثر استقرارًا وسالمًا في ظل وجود قوة عظمى سياسية وعسكرية 
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واحدة )الواليات املتحدة( أم في ظل وجود قوتني ُعظمينينْ )كما كان احلال في حقبة احلرب الباردة 

حني كانت الواليات املتحدة واالحتاد السوفييتي هما القوتني الُعظمينينْ آنذاك(، أما فريق املعارضة 

فقد حاولوا التعرض ملوضوعات متعددة – فقد تطرقوا في مناظرتهم إلى موضوعات شتى متنوعة 

شملت السياسة واالقتصاد والثقافة الشعبية، ألنهم كانوا يحاولون أن يجادلوا أن امتالك القليل من 

أي شيء هو أفضل من امتالك الكثير من ذلك الشيء، باإلضافة إلى أن فريق املعارضة قد خرجوا 

عن املوضوع األساسي، فقد ارتكبوا خطًأ استراتيجيًا فادحًا مبحاولتهم تناول أكثر من موضوع 

رئيس في القضية. 

بعد أن مت حتديد املوضوع العام للمناظرة، فإن الوقت قد حان لتحديد املعنى احملدد والدقيق 

للقضية، وهنا تبرز احلاجة إلى التعريف. 

التعريف
م� هو التعريف؟ 

إن الشروع في املناظرة دون فهم القضية، أو ما تعنيه يعد أمرًا مستحياًل، ولذا فإن على الفريقني 

أن يحددا معنى القضية املطروحة للمناظرة، وهذا يسمى اصطالحًا بـ )التعريف(. 

قد ال تتضمن كل قضايا املناظرات مفردات معقدة، ولذا فإن الغرض من التعريف ليس إخبار 

اجلمهور واحلكم واملعارضة مبا تعنيه كلمة معينة بشكل عام، وإمنا املقصود أن تشرح ما تعني 

الكلمة بالنسبة ملناظرتك أنت حتديدًا.

 فيما يلي نعرض أفضل الطرق لتحقيق هذا الغرض: 

• في كل احلاالت، يجب على فريق املواالة أن يقدم تعريفًا للقضية، وهو عبارة عن بيان واضح 
ملا يفهمه الفريق من القضية، ويقوم املتحدث األول من املواالة بتقدمي هذا التعريف في أول حديثه 

)سنتعرض ألقسام ومكونات األحاديث في اخلطوة اخلامسة في هذا الفصل(.

يلي: »نعتقد أن  املواالة بشكل أساسي ما  يقول املتحدث األول من فريق  القضية  بتعريف   •  

هذا ما تعنيه القضية في ضوء مناظرتنا اليوم، ونرى أن على الفريقني أن يتناظرا على أساس هذا 

املعنى«.

• في بعض األحيان )والتي سيتم شرحها الحقًا( قد يختلف فريق املعارضة مع فريق املواالة حول 
تعريف األخير للقضية، وفي هذه احلالة يقول فريق املعارضة بشكل أساسي: »ال - نحن نختلف مع 

تفسيركم املقترح للقضية، ونعتقد أن على كال الفريقني أن يتناظرا على أساس معنى مختلف، وهو 

املعنى الذي نقترحه في تعريفنا«. ولذا فإنه وقبل كل مناظرة يحتاج كال الفريقني أن يعدا تعريفًا 

واحدًا للقضية. 
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ف الق�سية؟ كيف نعرِّ

ينبغي على كال الفريقني أواًل وقبل كل شيء أن يحاوال أن يكونا واضحني وبسيطني كلما أمكن 

عند تعريفهما للقضية، وهذا يتطلب عدة أساليب نفصلها فيما يلي: 

• عرِّف املصطلحات في القضية وليس كل مفردة، ورغم أنه ليس هناك مشكلة في تعريف املفردات، 
إال أن األصل أن يتم اختيار املصطلحات واملفردات املراد تعريفها بدقة، وذلك لسببني رئيسني هما:

1- تعريف الكثير من املفردات يسبب إرباكًا ويضيع الوقت، فليس هناك داع مثاًل ألن تقول: 

فة، وال تدخل على األفعال ألنها من  »نعرِّف )ألـ( بأنها أداة تعريف تدخل على األسماء فتجعلها معرَّ

خصائص األسماء«.

2- في كثير من األحيان تأخذ املفردات بعدًا دالليًا مختلفًا عندما تستخدم في سياق معني مع 

مفردات أخرى.. على سبيل املثال، لنقل إن القضية هي: »يعتقد املجلس أنه يجب علينا تأييد توجهات 

حسن التعبير«. حيث تعتبر عبارة »حسن التعبير« مصطلحًا له معنى محدد )مبعنى حسن اختيار 

األلفاظ مبا يحفظ ماء وجه املخاطب بتجنب الكالم املباشر والذي قد يكون مسببًا لإلحراج( ولكن 

إذا ما حاولنا تعريف املفردتني منفصلتني سيكون املعنى مختلفًا متامًا، وستنتهي املناظرة إلى جدال 

حول اجلوانب اللغوية والنحوية في كالمنا، وليس هذا هو موضوع القضية، وفي الواقع إن مثل هذا 

التعريف يكون غير منطقي في مثل هذه احلالة.

• ال تعرِّف العبارات املجازية بشكل حرفي، وتذكـَّر أن التعريف ليس املقصود به التعريف في حد 
ذاته، وإمنا الهدف منه هو شرح ما يفهمه فريقك من القضية املطروحة للمناظرة، ولذلك إذا شعرت 

بأن القضية فيها مجاز، يتوجب عليك تعريفها مبعناها املجازي وليس احلرفي، وقد رأينا في املثال 

السابق حول العصا واجلزرة أن تعريف اجلزرة بشكل حرفي على أنها نوع من اخلضار برتقالي 

اللون لن يكون له أي معنى في السياق، وبداًل من هذا التعريف احلرفي فإنه يتوجب عليك أن تشرح 

كلمة »جزرة« على أنها استعارة للحافز أو الثواب، وأن »العصا« هي استعارة للعقاب. 

• ال جتعل تعريفاتك أكثر تعقيدًا، وهذا األسلوب عادة ما يصاغ على هيئة قاعدة بسيطة: ال تعطي 
معنى »معجميًا«. ألن ذلك يؤدي إلى احتمالية تعريف الكلمات بطريقة خاطئة )مثاًل تعريف املفردات 
عبارة  كما رأينا في  كلمات منفصلة  أنها  العبارات االصطالحية على  تعريف  أو  املجازية حرفيًا، 

»حسن التعبير« سابقًاً، على أن األمر األكثر أهمية هنا هو أن التعريف املعجمي قد ال يعطي املعنى 

الذي تقصده أنت من تلك املفردة، ألن املعجم لم يؤلف خصيصًا لتعريف املعنى الذي تقصده أنت، 

ولذلك ينبغي عليك أن تشرح املعنى املقصود في إطار املناظرة وسياقها. 

ويجب أن نشير هنا إلى أننا لسنا بحال من األحوال ضد استخدام املعجم، فبالتأكيد ميكنك 

الرجوع إلى املعاجم لتحديد معنى مفردة من املفردات التي تضمنتها القضية، ولكن ينبغي عليك 

حينها أن تعيد صياغة ذلك التعريف بشكل ينسجم وسياق مناظرتك.
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• كن مستعدًا إلعطاء األمثلة لشرح تعريفك، ورغم أن هذا ليس ضروريًا في كثير من القضايا، 
إال أنه في بعض القضايا تبرز احلاجة إلى استخدام أمثلة داعمة، ألن تعريفك قد ال يفي بالغرض 

- على سبيل املثال، لنفترض أن القضية هي: »يعتقد املجلس أن األمم املتحدة متهاونة جدًا في 

موضوع الوقوف في وجه الديكتاتورية«. في هذه احلالة مهما حاولت تعريف عبارة »الوقوف في وجه 

الديكتاتورية« فلن يتسنى لك تقدمي تعريف جامع مانع للجمهور، وفي مثل هذه احلاالت تبرز أهمية 

استخدام األمثلة مثل »ميكن لألمم املتحدة أن تقف في وجه الديكتاتورية من خالل السماح بالتدخل 

العسكري، أو باستخدام الضغط الدبلوماسي، أو باستخدام احلصار االقتصادي... إلخ«.

حتديد الق�س�ي� ب��ستخدام التعريف

باإلضافة إلى إمكانية تعريف املصطلحات في قضية من القضايا، فإنه غالبًا ما يكون ضروريًا 

أو مفيدًا أن نقوم بتحديد نطاق املناظرة بشكل عام، وهذا يعني حتديد موضوعات معينة واعتبارها 

باستخدام  للمناظرة، وميكنك حتقيق هذا  املوضوع احلقيقي  القضية بهدف توضيح  خارج نطاق 

هذين األسلوبني:

1- حتديد نطاق أحد املفردات في القضية - لننظر إلى القضية التالية على سبيل املثال : »يعتقد 

املجلس أننا اجليل الضائع«. لنفترض أن هذه املناظرة ستعقد في الواليات املتحدة، وأن املواالة 

يريدون حتديد القضية لتقتصر على الشباب األمريكي، ففي هذه احلالة فإن ضمير املتكلمني في 

»أننا« يتم تعريفه وحتديده بأنه يقتصر على األمريكيني املولودين في عام 1985م )سنتعرض ملفهوم 

»نحن« و »نا« الحقًا(. 

2- إذا لم يكن ثمة كلمة أو كلمات ميكن حتديد معانيها فيمكن أن يذكر التحديد بعد تعريف 

القضية املطروحة للمناظرة، فعلى سبيل املثال في القضية : »يعتقد املجلس أن العقوبات اجلنائية 

قاسية جدًا«. في هذه احلالة وألسباب سيتم توضيحها الحقًا من املنطقي حتديد املناظرة وقصرها 

في هذه احلالة على الدول املتقدمة، ملاذا؟ يعود السبب في ذلك إلى أنه سيصعب علينا أن جنادل في 

أن كثيرًا من العقوبات اجلنائية املطبقة في الدول النامية كقطع الرؤوس أمام العامة على سبيل املثال 

ليست قاسية جدًا، في مثل هذه احلالة ميكنك تعريف كافة املصطلحات الواردة واملتعلقة بالقضية 

املطروحة للمناظرة ومن ثم ذكر الكلمات التالية : »ستقتصر هذه املناظرة على الدول املتقدمة«.

المتوسط
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ثمة نوع من احلرية غالبًا في حتديد التعريف، فعلى سبيل املثال في القضية السابقة ميكن لفريق 

املواالة أن يختار بني أن تقتصر املناظرة على الدول املتقدمة أو على الواليات املتحدة األمريكية مثاًل، 

غير أنه ينبغي التنويه بأن أي حتديد يجب أن يكون معقواًل، فال يجوز مثاًل عمل ما يسمى باحلصر 

الزماني أو احلصر املكاني )حيث إن هذا يعتبر جزءًا محددًا من قاعدة عامة تقول: »يجب أن يكون 

التعريف بشكل عام معقواًل«. وسنتعرض لهذه القاعدة بالشرح فيما يلي(.

أما احلصر الزماني فإنه يعني أخذ قضية عامة وحصرها في إطار فترة زمنية محددة سواء كانت 
في املاضي أو في احلاضر، على سبيل املثال - عند تعريف القضية املتعلقة بالعقوبات اجلنائية التي 

ذكرناها سابقًاً سينطبق مبدأ احلصر الزماني إذا ما ذكرنا في بداية املناظرة أنها »تقتصر على فترة 

أوائل القرن الثامن عشر«. وعلى العكس إذا ذكرنا في بداية املناظرة أن هذه املناظرة »تقتصر على 

الوقت احلاضر« فإن هذا ال يعد حصرًا زمانيًا ألن القضية في األساس مقصودة لتكون في الوقت 

احلاضر دون احلاجة إلى إضافة ذلك التخصيص، وعليه فإن هذه العبارة غير ضرورية. 

أما احلصر املكاني، فيعني أخذ قضية عامة وحصرها في إطار مكان معني غير ما هو مفهوم من 
سياق القضية، مثاًل إذا كانت املناظرة في الواليات املتحدة حول القضية التالية: »يدعو املجلس 

إلى إلغاء اخلدمة اإللزامية«. فلن يكون هذا نوعًا من احلصر املكاني للتعريف ليقتصر على الواليات 

إذا قال فريق  أنه  لها، غير  املناظرة والقضية املطروحة  املتحدة ألن هذا مفهوم أصاًل من سياق 

املواالة في هذه املناظرة: »تقتصر هذه املناظرة على اخلدمة اإللزامية في أستراليا«. فإن هذا يعتبر 

حصرًا مكانيًا نظرًا ألن احلصر تعدى ما هو مفهوم من سياق القضية، وميكن جتنب احلصر املكاني 

بشكل أساسي عن طريق اإلمعان في التفكير في سياق القضية. 

وإذا ما قام فريق املواالة بتحديد الزمان أو املكان، فيمكن للمعارضة أن تفند هذا التعريف، وهذا 

النوع من التفنيد أو الرد سنناقشه في الفصل الثاني من هذا الكتاب.

احل�جة اإىل تعريف حم�يد

التعريف  يفند هذا  أن  املعارضة  لفريق  التعريف، وميكن  بتقدمي  العادة  في  املواالة  فريق  يقوم 

)انظر الفصل الثاني: التفنيد وخصوصًا اجلزء اخلاص بتفنيد التعريف(، ولألسف يعتقد كثير من 

املناظرين أنهم بتقدميهم للتعريف فإنه ميكنهم صياغة التعريف على نحو أحادي يرضيهم، وهذا دون 

شك غير صحيح وهو السبب في أكثر املشاكل التي حتدث في التعريفات. 

والقاعدة الذهبية في هذا هي : »عندما يقوم فريقك بتعريف القضية، فعليك أن حتاول أن تكون محايدًا 

كأنك خارج إطار املناظرة وليس شخصًا مشاركًا فيها«. ال تهتم كثيرًا مبوضوع كيف تفوز باملناظرة في هذه 
املرحلة، حاول أن تفهم جيدًا ما تعنيه القضية املطروحة للمناظرة.

إن التعريف املنحاز ميكن أن يكون نتيجة أحد األسباب التالية: 
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• تعريف مصطلحات معينة في القضية بطريقة غير منصفة.
• حتديد القضية بطريقة غير منصفة.

• رفض حتديد القضية حيث يكون التحديد فيها عاداًل )مثاًل قضية العقوبات اجلنائية املذكورة 
سابقًاً(.

• أي حيلة من احليل التي ميكن بواسطتها جتيير القضية لصالح فريق بعينه. 
على املستوى الفني التخصصي )وهذا ال يحتاج إليه املناظر املبتدئ(، تسبب التعريفات املنحازة 

عادة )وليس دائمًا( نوعني من احلجج الظاملة: أولهما احلجج البديهية، وثانيهما احلجج التكرارية 

اإلطنابية.

 وبتعبير أدق فإن التعريف البديهي يخلق حجة ذات وجهة واحدة ال يتوقع في العادة معارضتها، 

أما التعريف التكراري أو اإلطنابي فال ينطوي على حجة من األساس.

النظر  أنه بصرف  أنها منطقية أصاًل، وهذا يعني  التكرارية صحيحة على أساس  تعد احلجة 

عن وجهة نظرك فإنه ال ميكنك أن جتادل ضدها، لننظر مثاًل إلى هذه القضية : »يعتقد املجلس أنه 

ينبغي علينا مخالفة القوانني السيئة«. إذا عرَّف فريق املواالة »القوانني السيئة« بأنها »القوانني التي 

يستحيل االنقياد لها«، فإن هذا الفريق سيجادل أنه »يجب علينا أن نخالف القوانني إذا كان االلتزام 

باالنقياد  كنا ملزمني  إذا  )ما  املوضوع هنا  الفريق قد أخطأ  أن هذا  بها مستحياًل«. عالوة على 

للقوانني الظاملة( فإنه يجادل في قضية ال حتتمل اجلدل أصاًل، ملاذا؟ ألنه إذا ما مت قبول تعريف 

املواالة، فإن القضية هي صحيحة أصاًل، وعليه فإن فريق املعارضة لن يكون باستطاعته أن يجادل 

أنه يجب علينا االنقياد للقوانني التي يستحيل اإلنقياد لها. فهذا التعريف في األساس يخطئ الغاية 

من املناظرة. 

أما احلجة البديهية فهي احلجة التي ال يتوقع منك أن تعارضها )على عكس احلجة التكرارية 

والتي يكون من املستحيل معارضتها( - على سبيل املثال، لننظر في هذه املناظرة املدرسية التي 

كانت القضية فيها: »يعتقد املجلس أن االستهالكية هي دين املجتمع املعاصر« - أحد فرق املعارضة 

تعطي  ال  ألنها  املعاصر  املجتمع  دين  ليست  »االستهالكية  يجادل:  وانطلق  حرفيًا  »الدين«  عرَّف 

تصورًا عن اإلنسان والكون واحلياة«. وهذا بالطبع كان بديهيًا، كان بإمكان فريق املواالة أن يرد 

على هذا الطرح بأن االستهالكية بالفعل تقدم تصورات دينية ولكن سيكون من الصعوبة مبكان 

تدعيم هكذا قضية، ولذلك فإن تعريف املعارضة لم يكن معقواًل، وكان باإلمكان جتنب هذه املشكلة 

لو أن املعارضة قد اتخذت موقفًا محايدًا في حتديد موضوع املناظرة مبعنى )أهمية االستهالكية 

في مجتمعنا املعاصر(.
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يجب  أننا  املجلس  »يعتقد  القضية:  هذه  حول  مناظرة  إلى  النظر  الصعيد ميكننا  نفس  وعلى 

السياسية  »البيئة  أنها  على  البيئة  بتعريف  املواالة  فريق  قام   - بالبيئة«  أكبر  اهتمامًا  نولي  أن 

واالقتصادية واالجتماعية للدولة«. وفي ظل هذا التعريف فإن املواالة كانوا يجادلون بأنه »يجب علينا 

أن نولي اهتمامًا أكبر بالقضايا األساسية التي تهمنا« وهذا أمر بديهي أيضًا – فإضافة إلى كون 

التعريف قد أخطأ املوضوع الواضح للمناظرة، فإنه أصبح من املستحيل أن تعارض املعارضة هذه 

القضية وجتادل بأنه يجب أال نولي اهتمامًا أكبر بهذه القضايا. 

غالبًا ما يقوم املناظرون بتعريف القضايا بشكل غير معقول دون أن يدركوا ذلك، مبعنى أنهم 

ال يقصدون أن يخرجوا معارضيهم خارج القضية ولكنهم يخلطون التعريف برغبة اغتنام الفرصة 

لعرض قضية ما - على سبيل املثال في القضية التالية: »يدعو املجلس إلى إلغاء عقوبة اإلعدام« 

قد يرغب فريق املواالة في أن يجادل أن عقوبة اإلعدام غير عادلة وأنها أسلوب تعسفي للعقاب، غير 

أنه إذا قام فريق املواالة بتعريف عقوبة اإلعدام بهذه الطريقة، فإنه أساسًا يقول إن عقوبة اإلعدام 

هي سيئة مبعناها أصاًل، ومبعنى آخر فإن املواالة سيفهم منهم – إذا حملناهم حرفيًا – أن أي 

شكل من أشكال اإلعدام التي ميكن اعتبارها بأي شكل من األشكال غير »ظاملة أو تعسفية« هي 

بالضرورة خارج نطاق املناظرة، وهذا ال شك غير معقول، فإذا كان ذلك التعريف صحيحًا، فإن 

فريق املعارضة لن يكون لديه ما يعارضه. 

وبعبارة أوضح فإنك إذا حاولت في تعريفك إخراج معارضيك خارج إطار املناظرة، فإن تعريفك 

يعتبر غير معقول وغير منطقي، وتكون النتيجة دائمًا هي اخلسارة في املناظرة. وينبغي أال ننسى 

أيضًا أنه من املؤكد أن املعارضة لن تسكت على هذا النوع من التعريف املنحاز وسيحتاجون إلى 

حتدي مثل هذا النوع من التعريف، وهذا ما سنعرض له في الفصل الثاني حتت عنوان »التفنيد«.

هناك حالة أخرى غير منصفة ميكن أن تنتج عن التعريف غير املنطقي أال وهي ما يحدث حني 

يقوم فريق املواالة بتعريف القضية بحيث يكون هناك طرفان منصفان للقضية، في حني يعطي هذا 

الفريق القضية معنى مختلفًا متامًا عما يقتضيه السياق اللغوي، مبعنى آخر ما يحدث عندما يقدم 

إلى هذه  تعريف مناسب لقضية أخرى مختلفة متامًا، ولننظر  تعريفًا متوازنًا ولكنه  املواالة  فريق 

القضية على سبيل املثال: »يعتقد املجلس أنه يجب علينا أال ندعم الزواج«. جند أن موضوع هذه 

القضية واضح متامًا وهو: ما إذا كان ينبغي دعم مؤسسة الزواج أم ال )والذي ميكن أن يفهم أنه 

إشارة إلى الدعم بشكل عام أو الدعم الرسمي عن طريق سياسة ضريبة حكومية... الخ(. فلو أن 

فريق املواالة عرَّف »الزواج« على أنه الدمج بني املؤسسات أو املزاوجة بني الشركات، فإننا نرى 

أن املواالة قد أعدوا ملناظرة منصفة، فهناك حجج تدعم دمج الشركات وحجج ضد ذلك، غير أن 

هذا التعريف ليس قريبًا بشكل معقول من املعنى املباشر للمفردات الواردة في نص القضية، ولهذا 

السبب فإنه ال يسمح عادة مبثل هذه التعريفات، والقاعدة الذهبية هي: إذا كان موضوع القضية املطروحة 

للمناظرة واضحًا فعليك املناظرة في ذلك املوضوع حتديدًا. 
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تأتيك  إذا سألت نفسك عندما  أنه  التعريف هي أن تدرك  للتعامل مع قضية  إن أسهل طريقة 

القضية »كيف ميكنني أن أجيِّر التعريف لصاحلي؟« فإنك بهذا تعرِّض نفسك ملخاطرة تقدمي تعريف 

غير منصف، إما بسبب أن التعريف غير معقول وغير منطقي أو بسبب أنك قد اخترت تعريفًا بعيدًا 

املناظرة؟«  هذه  الذي جتري حوله  املوضوع  هو  »ما  إذا سألت:  أما  للقضية،  املباشر  املعنى  عن 

بالتعريف حتديدًا، فثمة  يتعلق األمر  أكبر في تقدمي تعريف منصف، وعندما  لك فرصة  فسيكون 

فرصة أكبر للفوز باملناظرة كلما قل انشغالنا باجلانب الذي ندعمه من القضية.

حق التعريف
يصبح التعريف أكثر تعقيدًا عندما يكون لدى كل من الفريقني فهم مختلف للقضية، وسوف نتناول 

أفضل طريقة ملعاجلة هذه احلالة بشيء من التفصيل في الفصل الثاني عندما نفصل في موضوع 

التفنيد، أما اآلن فسوف نسأل سؤااًل بسيطًا: »أي التعريفني اللذين يتقدم بهما الفريقان سيتم قبوله 

على أنه التعريف الصحيح للقضية؟« - هناك قاعدتان مختلفتان تتعلقان مبوضوع التعريفات:

• عدم وجود حق حصري للتعريف.
• وجود حق حصري للتعريف.

ينبغي التنويه هنا بأن بطوالت العالم ملناظرات املدارس متارس احلق احلصري للتعريف، وعليك 

أن تتبني، كلما أمكن، أّي القاعدتني املذكورتني تنطبق على مسابقتك.

عدم وجود حق ح�سري للتعريف

حيث ال يوجد حق حصري للتعريف يكون لكل من الفريقني احلق في تعريف القضية )وهذا يعني 

أن أيًا من الفريقني له احلق في تعريف القضية إذا كان للفريقني تعريف مختلف متامًا لها، وكما 

سنرى بشيء من التفصيل الحقًا، فإن فريق املعارضة ينبغي أال يعرِّف القضية إذا كان يتفق مع 

تعريف املواالة لها(، والتعريف الذي سيقبل على أنه التعريف الصحيح هو ذلك التعريف الذي يتمكن 

املناظرون من إقناع احلكم بأنه األفضل، وفي هذا السياق »األفضل« ميكن أن تعني أحد أمرين:

• أكثر منطقية و/أو
• أقرب إلى املوضوع احلقيقي للقضية.

اأكرث منطقية

نهما من املناظرة  سبق أن ناقشنا مفهوم التعريف املنطقي وقلنا إنه التعريف الذي يسمح لكال الفريقني مبوقف ميكِّ

واملجادلة فيه، وذكرنا على سبيل املثال، أن البديهيات والتكرار هما نتيجتان طبيعيتان للتعريفات غير املنطقية.
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اأقرب اإىل املو�سوع احلقيقي للق�سية

للقضية، يجب عليك أن توضح ما هو ذلك  لكي تبني أن تعريفك أقرب إلى املوضوع احلقيقي 

املوضوع بالتحديد أو ما ينبغي أن يكون، وأسهل طريقة للقيام بهذا هي الرجوع إلى الواقع كأن 

تقول مثاًل: »إن تعريفنا يعكس اجلدل احلاصل اآلن في املجتمع«. ولننظر على سبيل املثال إلى 

فوا  القضية التي أوردناها سابقًا: »يعتقد املجلس أن الكبير جميل«. افترض أن معارضيك قد عرَّ

القضية على أنها تتعلق بإسهام صناعة املوضة في رسم صور منطية غير واقعية عن اجلسد، بينما 

فتها أنت على أنها تتعلق بالعوملة واإلقليمية، ميكنك أن جتادل بأن تعريفك هو األقرب إلى املوضوع  عرَّ

احلقيقي للقضية من خالل مجادلتك بأن العوملة هي املوضوع األبرز في املجتمع مقارنة مبوضوع 

الصور النمطية التي حتدثها املوضة، ويحسن بك أن تستخدم أمثلة حية لبيان أن املوضوع الذي 

اخترته يعتبر أكثر اتصااًل وأهمية في املجتمع - على سبيل املثال، ميكن استخدام االحتجاجات 

واملظاهرات واملسيرات احلاصلة في املجتمع ضد العوملة في توضيح أن فريقك قد اختار املوضوع 

احلقيقي للقضية. 

هذا ال يعني- بأي حال من األحوال- أنه يجب عليك أن تختار دائمًا املوضوع األكبر أو املوضوع 

األهم عند تعريفك للقضية املطروحة للمناظرة، ففي النهاية كما هو احلال في كثير من أمور املناظرة، 

يعتمد األمر على السياق، فإذا كان املعنى املباشر ملفردات القضية يتعلق مبوضوع ما ليس بالتحديد 

كبيرًا أو مهمًا، فينبغي عليك أن تستمر في مناظرتك في ذلك املوضوع حتديدًا.

املعنى  إلى  أقرب  تعريفك  أن  لبيان  كبير  حد  إلى  وواضحة  فعالة  أخرى  طريقة  أيضًا  وهناك 

نفسها،  القضية  في  وردت  التي  احملددة  الكلمات  إلى  السامع  أن حتيل  للقضية، وهي  احلقيقي 

ولنفترض على سبيل املثال أن القضية هي: »يعتقد املجلس أن الفرق الرياضية في اجلامعات يجب 

أال تقبل متويل الشركات ودعمها« وأن فريقك قد عرَّف القضية بأنها تتعلق بالفرق الرياضية، غير 

فوا القضية بأنها تتعلق بالفرق الرياضية وأيضًا أفراد الالعبني في تلك الفرق  أن معارضيك قد عرَّ

)مثاًل التوقيع على عقود رعاية فردية بني األفراد والشركات(، وفي هذه احلالة ميكنك أن جتادل أن 

تعريفك هو املعنى احلقيقي للقضية على أساس أن القضية كانت أساسًا محددة بالفرق الرياضية 

اجلامعية وليس باألفراد، وهذه تعتبر نقطة واضحة ومبدئية، إال أننا عادة ما ننسى أن نشير إلى 

كلمات القضية نفسها في حني تكون فيه هذه الكلمات ذات فائدة عظيمة في فض النزاع حول املعنى 

احلقيقي للقضية. 

ثمة أسلوبان جديران بالذكر هنا، ذلك أنهما شائعان وفي نفس الوقت عقيمان جدًا، أما األول 

جة املعجمية والتي تقول: »إن تعريفنا أقرب إلى معنى القضية ألن معجم لسان العرب يقول  فهو احلُّ

ذلك«. وهذه املنهجية غير ذات جدوى متامًا، ألن املعجم كما ذكرنا سابقًا، لم يتم تأليفه خصيصًا 

ليفي بأغراض املفردات التي تفكر بها أنت، وإضافة إلى ذلك فإن هذه املنهجية ميكن أن تؤدي إلى 
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تعارض بني املعاجم، فمعجم لسان العرب الذي تعتمد عليه أنت قد يتعارض مع معجم الصحاح 

الذي أعتمد عليه أنا، وعليه يجب أن يكون واضحًا لدى اجلميع أن هذا النوع من اجلدل العقيم ال 

يقرب أًيا من الفريقني إلى تبيان املعنى احلقيقي للمفردات الواردة في القضية، ولذا يجب جتنبه. 

في  افتراضي  إلى شخص  اإلشارة  وهو  باألول،  جدًا  شبيه  فهو  الثاني  العقيم  األسلوب  أما 

شخص  إلى  باإلشارة  يكون  ملعارضك  املنطقي  الرد  فإن  املعجمي  التعريف  في  فكما  الشارع، 

افتراضي خاص به، وهذا بالتأكيد ال يخدم أيـًا من الفريقني كما هو احلال متامًا في حال التعريف 

املعجمي.

إلى  أنه األكثر منطقية واألقرب  إبرازه على  ميكنك أن تبني أن تعريفك هو األفضل من خالل 

املعنى احلقيقي للقضية، فعلى سبيل املثال لننظر إلى هذه القضية مرة أخرى: »يعتقد املجلس أن 

االستهالكية هي دين مجتمعنا املعاصر«. حيث نفترض أيضًا أن الفريق املعارض قد عرَّف »الدين« 

على أنه »مؤسسة تسعى لتقدمي فهم وتصور عن اإلنسان والكون واحلياة«. في هذه احلالة ميكن 

ثمة  ليس  املواالة، وأنه  لفريق  بالنسبة  غير مقبول  املعارضة  تعريف  بأن  يجادل  أن  املواالة  لفريق 

موضوع في مجتمعنا حول ما إذا كانت االستهالكية تقدم تصورات روحية، وأن القضية هي إلى أي 

مدى ميكن أن نكون عرضة لتأثيرات نزعة االستهالكية في حياتنا اليومية.

احلق احل�سري

في حالة غياب احلق احلصري للتعريف، هناك اختباران )كما ذكرنا سابقًا(:

1- أي من التعريفات أكثر منطقية؟

2- أي من التعريفات يعتبر األقرب إلى املوضوع احلقيقي؟ )ما يعرف أيضًا باملعنى املباشر 

للقضية(.

أما عندما يكون هناك حق حصري للتعريف، فإن فريق املواالة له احلق في تعريف القضية، وهنا 

ينبغي التنويه بأن مصطلح »احلصري« ال يعني »املطلق«. مبعنى أن احلق محدد بأسئلة شبيهة جدًا 

باألسئلة السابقة:

1- هل تعريف املواالة منطقي؟

2- هل تعريف املواالة أقرب بشكل معقول إلى املعنى املباشر للمفردات الواردة في نص القضية؟

وإذا اقتنع احلكم بأن اإلجابة على كل من هذين السؤالني هي »نعم«، فإن تعريف فريق املواالة 

يكون هو التعريف املعترف به للمناظرة، وعليه فإنه ال يجور لفريق املعارضة رد هذا التعريف، ولكي 

نبني الفرق في املنهجية سنعيد النظر إلى القضية السابقة: »يعتقد املجلس أن الكبير جميل«. في كل 

األحوال )واعتمادًا على كيف مت اجلدل بشأن هذا املوضوع، فإن تأويل العوملة سوف يفوز مبوضوع 

التعريف على حساب تأويل الصور النمطية اإلعالمية للجسد إذا لم يكن هناك حق حصري للتعريف 
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ألن العوملة تبدو وكأنها موضوع أكثر اتصااًل بالقضية، لكن لننظر إلى ما قد يحدث إذا كان لدى 

على  ينبغي  كان  إذا  ما  قضية  أنها  على  القضية  فسيعرِّف  للتعريف،  حق حصري  املواالة  فريق 

احلكومة أن متنع الصور غير الواقعية للجسد في وسائل اإلعالم، وبالتالي سيثار في ذهن احلكم 

التساؤالن اللذان أوردناهما سابقًا: أواًل، هل هذا التعريف منطقي؟ ورغم أن هذا قد يفاجئ فريق 

املعارضة، فإن التعريف فعاًل منطقي ألن فريق املعارضة لديه فرصة كبيرة ليجادل بأن على احلكومة 

أال تفرض رقابة على وسائل الدعاية واإلعالن بهذا الشكل، أما السؤال الثاني فهو: هل التعريف 

أقرب بشكل معقول إلى املعنى املباشر للمفردات الواردة في نص القضية؟ وثمة طريقة أخرى لطرح 

مثل هذا السؤال وهي: »هل املفردات الواردة في نص القضية قابلة بشكل معقول لتحمل املعنى 

املعطى لها؟«. ومرة أخرى تكون اإلجابة نعم، وعليه فإن املواالة ميكن أن يربطوا مفهومينْ »كبير« 

و»جميل« مبوضوع وسائل اإلعالم واألفكار النمطية التي تنشرها املوضة عن صور اجلسد. 

ولذلك فعلى عكس الوضع في حالة عدم وجود حق حصري للتعريف، فإن فريق املعارضة في ظل 

منهجية التعريف احلصري لن يكون له أي سبب للتذمر، وسيكون عليه أن يجادل في إطار تعريف 

فريق املواالة، سيتم التعرض بالتفصيل الحقًا لالستراتيجيات التي ميكن استخدامها في التعامل 

مع مثل هذه احلاالت، غير أنه يكفي القول هنا بأنه يجب على فريق املواالة أن يكون على وعي تام 

حني يصوغ تعريفه حول ما إذا كان لديه احلق احلصري للتعريف أم ال، وذلك حتديدًا ألنه يجب عليه 

أن يعرف ما هي املعايير التي يجب أن يحققها تعريفه.

القرائن
نأمل أن تكون عزيزي القارئ قد فهمت املبادئ األساسية في حتديد املوضوع للمناظرة وتعريف 

القضية التي تعكس ذلك املوضوع، وأن تكون قد فهمت ما يجعل التعريف غير منطقي.

أما اآلن فسنتعرض بالشرح لبعض املصطلحات أو املفاهيم التي غالبًا ما تسبب صعوبة عند 

نص  في  تراها  عندما  التي  اإلشارات  »القرائن« وهي  بـ  املفاهيم  هذه  املوضوع، وتعرف  حتديد 

التنبيه هنا أن ال أحد من هذه  القضية، فإنها تلفت انتباهك وتدعوك لنهج طريقة معينة، وينبغي 

القرائن يعتبر قاعدة من قواعد املناظرة، كما أنها ليست كذلك استثناءات للمبادئ التي ذكرناها 

التوجيهات  بعض  ملراعاة  خاص  بشكل  مفيدة  املتنافسة  الفرق  حاالت جتدها  هي  سابقًاً، وإمنا 

اإلرشادية العامة.

في هذه املرحلة نحتاج إلى أن ندرك مفهوم »مستوى البرهان«. وهذا يعني ببساطة ما يحتاج 

فريقك إثباته لكي يتبني أن موقف فريقك من القضية هو الصحيح، ففي احملاكمة اجلنائية، على سبيل 

املثال، يحتاج االدعاء إلى أن يثبت التهمة بدون أدنى شك، أما في املناظرة فحـُجـِّية الدليل تتفاوت 

حسب كل قضية. وهنا يأتي دور القرائن ألنها تساعد في حتديد تلك احلـُجـِّية باعتبار ما نحتاج 

إلثباته وكذلك إلى أي مدى نحتاج أن نثبته.
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القرائن الخاصة بما يحتاج فريقك أن يثبته

الق�س�ي� التي ت�ستخدم لفظ »يجب«

ماذا يعني إذا قلنا إنه يجب علينا عمل شيء ما؟، قد تكون لدينا فكرة عامة حول املعنى العام 

لكلمة »يجب«، ولكن في املناظرة يكون لكلمة »يجب« معنى خاص - لنفترض أن شخصًا ما قال: 

»يجب علينا قتل العاطلني عن العمل لكي يتوقف دافعوا الضرائب عن دفع املساعدات االجتماعية«. 

كثير منا سيستاء من هذه القضية، رغم أن هذه القضية قد تبدو عملية إال أنها خاطئة ألنها ليست 

أخالقية، لنفترض في املقابل أن شخصًا ما قال: »يجب على احلكومة أن تشتري لكل مواطن سيارة 

رولز رويس وتبني له بركة سباحة«. كثير منا سيجد هذا االقتراح مثيرًا للسخرية ألنه قد يكون لطفًا 

من احلكومة أن تقوم بعمل مثل هذا، ولكن احلكومة ليس لديها املال الكافي للقيام بهذا بشكل عملي.

يتضح لنا من خالل هذين املثالني املتناقضني مبدأ عام وهو: أن نقول إن شيئًا ما يجب أن يتم يعني أن 

هناك أمرًا ملزمًا أخالقيًا وعمليًا للقيام به، ولذلك من األفضل أن نعرِّف »يجب« على أنها »إلزامية أخالقية 

وعملية«. وخالل تطويرك حلججك حتتاج أن تبني ملاذا ترى أن مقترحك جدير بالدعم أخالقيًا وعمليًا 

في آن واحد.

على سبيل املثال، ميكن النظر في هذه القضية : »يعتقد املجلس أنه يجب دفع تعويضات عن 

املظالم التي ارتكبتها األجيال السابقة في حق األجيال احلالية«. وقد يكون السبب األخالقي للقيام 

مبثل هذا هو أن علينا التزامًا أخالقيًا لتصحيح أخطاء املاضي – بتعويض أولئك احملرومني اليوم 

بسبب مظالم املاضي، غير أن فريق املواالة يجب أال يتوقف عند هذا احلد – ألن األمر يجب أن 

يكون له سبب عملي كذلك، فعلى سبيل املثال، قد يكون السبب العملي لتعويض هؤالء الناس هو أن 

نوفر األمن في املناطق املضطربة أو نخفف املظالم فيها بغية نشر السلم اإلجتماعي. 

وباملثل لنفترض أننا نناظر حول هذه القضية: »يعتقد املجلس أن على احلكومات أال تتدخل إلنقاذ 

الشركات اخلاصة«. فقد تكون القضية األخالقية في هذه املناظرة هي أنه من غير األخالقي أن 

تستخدم احلكومات أموال دافعي الضرائب إلنقاذ املديرين واملستثمرين الذين مارسوا في كثير من 

األحوال تصرفات غير مسؤولة، أما القضية العملية في هذه املناظرة فقد تكمن في أن احلكومات 

التي تنقذ الشركات اخلاصة تشجع املجازفة املتهورة في املستقبل، وعلى إثر هذا التشجيع رمبا 

إصالح  ستتولى  احلكومة  أن  علموا  إذا  قراراتهم  في  حرصًا  أقل  واملستثمرون  املديرون  يصبح 

أخطائهم. 
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عندم� ل حتمل كلمة »يجب« معنى »الإلزام الأخالقي والعملي«

في الغالب األعم، كل قضية تتضمن كلمة »يجب« تكون حول ما إذا كان شيء ما يجب أن يحدث 

إما بسبب إلتزام أخالقي أو عملي أو كليهما، بيد أن الهمَّ األساسي كما ذكرنا سابقًا، في تعريف 

أي قضية ينبغي أن ينصب في حتديد »املوضوع«. وهذه املنهجية تقود حتمًا إلى استثناءات من 

القاعدة - على سبيل املثال، لننظر إلى القضية التالية: »يعتقد املجلس أن القرن اجلديد يجب أن 

يكون أفضل من القرن املاضي« - ما هو املوضوع في هذه املناظرة؟ من الواضح أن املوضوع 

ا قد يعنيه هذا(،  هو هل سيكون القرن الـ 21 أفضل أم أسوأ من القرن الـ20؟ )بغض النظر عمَّ

ولنفترض كذلك أن فريقك عرَّف »يجب« على أنها إلزامية أخالقية وعملية، ففي هذا احلالة ستجادل: 

القادم أفضل من املاضي أم ال؟ ومبعنى آخر  القرن  هل نحن ملزمون أخالقيًا وعمليًا أن جنعل 

ستكون املناظرة حول ما إذا كان يجب على البشر أن يجعلوا هذا العالم مكانًا أفضل، وهذا ببساطة 

ليس موضوعًا ذا معنى يصلح للمناظرة، حيث إن فريق املواالة سيعرف املوضوع على أنه بديهية 

وهنا ستكون نهاية املناظرة حيث ال أفق. 

املثال اآلخر الذي ميكن أن نسوقه هنا هو هذه القضية: »يعتقد املجلس أننا يجب أن نحسد 

أجدادنا«. فما هي املوضوعات التي انطوت عليها هذه املناظرة؟، إنها على األرجح:

• ما إذا كان عصر أجدادنا أفضل من عصرنا، و/أو.
• ما إذا كان من األفضل أن تكون مـُسنًا من أن تكون صغير السن.

ر الفريقان كلمة »يجب« على أنها تعني »إلزامية أخالقية وعملية« فإنهم سوف  غير أنه إذا ما فسَّ

الفريق  أما  أجدادنا.  حسد  من  عليها  التحصل  ميكن  والتي  إن وجدت،  املنافع،  حول  يتناظرون 

املعارض فيمكنه إثارة حجج واهية من مثل: »إن احلسد انفعال إنساني مدمر بطبيعته ومن الذنوب 

العظيمة، ولذا يجب علينا أال نحسد أحدًا«. إن هذه املنهجية تخالف بشكل واضح موضوع القضية 

املطروحة للمناظرة، وكان على الفريقني أن يدركا أن هذه القضية كانت استثناءًا عن االستخدام 

العادي لكلمة »يجب«. 

عندم� حتمل كلم�ت اأخرى معنى »الإلزام الأخالقي والعملي« 

كثير من املوضوعات في مجتمعنا ميكن اختزالها في سؤال جوهري هو: هل يجب أن نقوم أو ال 

نقوم بعمل شيء ما؟ فليس مستغربًا إذًا أن كثيرًا من القضايا تشير إلى هذا السؤال دون احلاجة 

التالية :  إلى استخدام كلمة »يجب« - ولنضرب لذلك مثاًل في املناظرة التي دارت حول القضية 

»يعتقد املجلس أن التعليم اجلامعي حق مكتسب«. قال فريق املواالة: »إن احلق هو ما يجب على 

الذهاب إلى اجلامعة،  الناس من  الباهظة متنع بعض  الدراسة  احلكومة أن حتميه، وألن تكاليف 

فإن على احلكومة التزام أخالقي وعملي بتخفيض رسوم الدراسة عن طريق زيادة التمويل من خالل 
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القروض واملنح أو الدعم املالي املباشر للجامعات، واملوضوع هنا هو ما إذا كان ينبغي زيادة اإلنفاق 

احلكومي على التعليم اجلامعي.

كان املوقف الشخصي لفريق املعارضة هو أنه ال يود أن يجادل ضد زيادة التمويل احلكومي، 

وبداًل من تقبل الوضع ولعب املوقف الصعب )سنتعرض لهذا بشيء من التفصيل الحقًا( قرر الفريق 

أن يعرِّف القضية على أنها تساؤل عن احلقيقة وعلـَّق قائاًل: »إن املوضوع هو ما إذا كان التعليم 

اجلامعي حقًا مكتسبًا، فإن احلق املكتسب هو ما ينبغي أن يكون متاحًا للجميع، نحن نتفق مع فريق 

املواالة بأن الرسوم الدراسية حتول دون أن يحظى كل الناس باحلصول على التعليم العالي، ولذلك 

فإن التعليم العالي ليس حقًا ألنه ليس معترفًا به حاليًا في مجتمعنا على أنه حق« - بهذه الطريقة 

ر فريق املعارضة  جادل فريق املعارضة في قضية موازية لتلك التي طرحها فريق املواالة، لقد فسَّ

القضية بطريقة متكنهم من تقدمي جدل مشابه ملا قدمه فريق املواالة )سيتم شرح املواقف املوازية 

بتفصيل أكثر في الفصل الثاني من هذا الكتاب(. 

كان ينبغي أن يكون املوضوع الواضح للمناظرة على هذا النحو: هل من حق كل منا أن يكون 

قادرًا على احلصول على تعليم جامعي إذا أراد؟ مبعنى آخر كانت منهجية املواالة صحيحة بينما 

منهجية املعارضة لم تكن كذلك، ورغم أن كلمة »يجب« لم تظهر في نص القضية، إال أنه كان ينبغي 

فا القضية على أنها تشير إلى موضوع ما إذا كان على احلكومة التزام أخالقي  على الفريقني أن يعرِّ

مدعوم، ألن هذا هو املوضوع الواضح الذي ورد في نص القضية.  وعملي في توفير تعليم عالٍ ٍ

والنوع املهم من أنواع القضايا الذي يقع ضمن هذه الفئة يكون عادة حول ما إذا كان شيء ما 

»مبررًا«. وهذه الفئة سيتم مناقشتها الحقًا. 

الق�س�ي� التي ت�ستخدم لفظ »الإفراط«

الكثير من القضايا تتساءل عما إذا كان هناك »إفراط« في شيء ما، فمثاًل القضية التالية: »يعتقد 

املجلس أن هناك إفراطًا في األموال التي تنفق على الرياضة« أو »يعتقد املجلس أننا نولي اهتمامًا 

مفرطًا بالتلفزيون« - تتطلب القضايا التي تستخدم لفظ »اإلفراط« منك أن تبني ثالثة أمور:

ح(. 1- أن هناك إفراطًا )في حالة اإلسراف( أو تفريطًا )في حالة الــشُّ

2- أن الضرر يفوق املنفعة.

3- أن اإلفراط أو التفريط يسببان الضرر.

املثال: »يعتقد املجلس أن هناك إفراطًا في اإلنفاق على  ولننظر إلى هذه القضية على سبيل 

الرياضة«. عادة ما يتناول املناظرون املبتدئون هذه القضية عن طريق املجادلة التالية: »هناك الكثير 

من املال في الرياضة، والرياضيون احملترفون غالبًا ال يلعبون بروح رياضية جيدة، ولذلك فإن هناك 
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إسرافًا في املال في مجال الرياضة« - من الواضح أن ما هو غائب هنا هو تفسير كيف أن كثرة 

األموال في الرياضة تسبب احلالة السيئة من الروح الرياضية، وما لم يتم إعطاء هذا التفسير فإنه 

سيكون من السهل جدًا على املعارضة أن يجادلوا أن سوء الروح الرياضية ليس بسبب كثرة املال 

في الرياضة، وذلك ألن الروح الرياضية السيئة منتشرة حتى بني الالعبني الهواة أيضًا.

الق�س�ي� التي تتطلب حكمً� بـ »الف�سل« 

هناك العديد من القضايا التي تتطلب منا احلكم على شيء ما بأنه جنح أو فشل، ولنضرب مثااًل 

على ذلك بهذه القضية: »يعتقد املجلس أن األمم املتحدة قد فشلت« أو »يعتقد املجلس أن الرأسمالية 

قد فشلت«. وهذه املناظرات تكون عادة غامضة جدًا إال إذا مت استخدام اختبار معني لتحديد متى 

ميكن القول بأن الفشل قد حصل بالفعل، ومبعنى آخر إن مفهوم الفشل يضع أمامنا صعوبات ال 

ميكن التغلب عليها فقط من خالل تقدمي تعريف دقيق لكلمة »فشل« ألنك باإلضافة إلى ذلك حتتاج 

إلى اختبار معني يتصل مبوضوع املناظرة بشكل مباشر. 

هناك نوعان أساسيان من االختبار: إخفاق في تلبية التوقعات، وإخفاق في تلبية معايير خارجية 

معينة.

1- اإلخفاق في تلبية التوقعات، وهذا مفيد خصوصًا حينما يكون للمنظمة نفسها أهداف معلنة، 

ونادرًا ما تتم املناظرة حول حركة أو منظمة لها أهداف معلنة وواضحة، غير أنه في مثل هذه احلالة، 

ميكنك االستعانة ببعض املؤشرات وهي في األساس التوقعات املشروعة التي متكن املجتمع من 

احلكم على جناح تلك احلركة أو املنظمة من عدمه.

2- اإلخفاق في تلبية معايير خارجية معينة، وهذه طريقة شائعة أكثر تستخدم فيها معايير تقوم 

أنت وفريقك في مرحلة اإلعداد بتصميمها وتطبيقها، وإذا نظرنا في القضية املقترحة سابقًاً على 

سبيل املثال: »يعتقد املجلس أن احلركة النسوية قد فشلت« جند أن احلركة النسوية لم يكن لها 

ُمطلقًا نسق واحد من األهداف املعلنة، ولذا فإنه من الضروري أن نضع بعض احملددات بحيث ميكن 

للفريقني مثاًل أن يقوال »إن املوضوع يتمحور حول ما إذا كانت احلركة النسوية قد أحدثت مساواة 

حقيقية وجوهرية بني اجلنسني«، مبعنى إذا كانت إصالحاتها قد أزالت بشكل أساسي التفرقة ضد 

املرأة، أم إنها فقط جعلت هذه التفرقة أقل وضوحًا للعيان. 

يجب أن تتسم احملددات كما هو احلال في التعريفات باإلنصاف، وإال فإن فريقك سوف ينزلق في 

متاهة املجادلة في البديهيات مما يؤدي إلى خسارة فريقك للمناظرة - أنظر مرة أخرى إلى القضية 

التي أثرناها سابقًاً كمثال: »يعتقد املجلس أن الرأسمالية قد فشلت«. فإذا كان فريق املواالة قد 

حدد معياره للفشل على أن األنظمة الرأسمالية »فشلت في إزالة الفقر« مثاًل، فإن الفريق سيجادل 

في قضية بديهية )كما شرحناها سابقًاً(، حيث يعني »الفشل« الفشل في إزالة الفقر وألن الفقر ما 
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يزال موجودًا في األنظمة الرأسمالية فإنه ميكن القول بأن الرأسمالية قد فشلت«. إذا كان تفسير 

فريق املواالة لكلمة »فشلت« في هذه احلالة صحيحًا، فإنهم سيكسبون احلجة بطريقة تلقائية، وهذه 

بالفعل طريقة مؤكدة للخسارة في املناظرة. 

وثمة سؤال آخر ينبغي أن يطرح وهو: »من أي جهة فشلت؟« ولتوضيح هذه النقطة سنضرب مثاًل 

بالقضية التالية: »يعتقد املجلس أن احلركة النسوية قد فشلت«. وهذا ميكن أن يعني أنها »خذلت 

املجتمع« أو أنها »خذلت املرأة«. وفي هذه احلالة بالذات رمبا ال توجد إجابة صحيحة، غير أنه يجب 

أًيا من هاتني املنهجيتني سيستخدم، مع مراعاة تطبيق قاعدة اإلنصاف  على كل فريق أن يقرر 

السابقة الذكر – مبعنى أنه ال ميكنك أن تفسر اجلماعة املقصودة مبا يكفل لك الفوز باملناظرة - 

ولنأخذ مثااًل توضيحيًا على ذلك، لو أن القضية كانت: »يعتقد املجلس أن الرأسمالية قد فشلت« 

فليس بإمكان فريق املعارضة أن يقول مثاًل: »فشلت« هنا تعني فقط أنها »خذلت األغنياء« ألن هذا 

لن يترك للمواالة أي فرصة للمناظرة. 

وأخيرًا فإن هناك أمرًا يتعلق مبوضوع أين ميكن تضمني هذه احملددات، واإلجابة ببساطة هي 

أنه حيثما تستخدم هذه احملددات إلعطاء معنى لكلمة في القضية )كما هو احلال في املثال الذي 

عرضنا له اآلن( فإنها تصبح جزءًا من التعريف )سنناقش هذا املوضوع بتفصيل أكثر في اخلطوة 

الثانية(.

ق�س�ي� »الكرة احلمراء الكبرية« 

من بني كافة مصطلحات املناظرة، رمبا يعتبر مصطلح »الكرة احلمراء الكبيرة« أكثرها غموضًا 

رغم أن املفهوم في حد ذاته بسيط جدًا. ولتوضيح هذا األمر لنفترض أنني أمسك بشيء ما وبدون 

إبداء أي توضيح ندخل في مناظرة حول القضية: »يعتقد املجلس أن هذا الشيء هو كرة حمراء 

كبيرة« فما الذي يفترض بفريق املواالة أن يثبتوه؟ ببساطة سيحتاجون إلى إثبات ثالثة أشياء:

• أن الشيء كبير.
• أنه أحمر.
• أنه كرة.

وماذا على فريق املعارضة أن يبني؟ إن عليهم أن يبينوا أن ذلك الشيء ليس كرة حمراء كبيرة 

وميكنهم عمل ذلك من خالل إثبات اآلتي: 

• أن الشيء ليس كبيرًا.
• أنه ليس أحمرًا.

• أنه ليس كرة.
ميكن تلخيص مبدأ قضية الكرة احلمراء الكبيرة من خالل االقتباس التالي من )بالك أدر- 

احللقة األولى - السلسلة رقم 2 - تأليف ريتشارد كيرتيس و بن إلتون(.
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إدموند: إنني أبحث عن معلومات عن إمرأة حكيمة.

كرون: أه، املرأة احلكيمة... املرأة احلكيمة.

إدموند: نعم املرأة احلكيمة.

كرون: هناك أمران ينبغي عليك يا سيدي أن تعرفهما عن املرأة احلكيمة. أولهما أنها... إمرأة وثانيهما أنها....

إدموند:... حكيمة؟

كرون: أنت تعرفها إذًا!!

كما أدرك إدموند، إن مبدأ قضايا الكرة احلمراء الكبيرة ليس صعب الفهم في حد ذاته.

إن النقطة املهمة هنا هي أن فريق املعارضة قد يدحض أيًا من هذه املتوالفات من العناصر 

التي كان متوقعًا من املواالة أن تثبتها أو كلها، ولرمبا أنك اآلن تقول »ولكن كم مرة سوف نحتاج 

بالفعل لنتناظر حول الكرات احلمراء الكبيرة؟« واإلجابة هي: قد ال نحتاج لذلك مطلقًا ولكن كثيرًا 

من القضايا املطروحة للمناظرة تتبع األسلوب نفسه. 

السكاني بإصدار  النمو  أن نحد من  أننا يجب  املجلس  »يعتقد  القضية:  إلى هذه  مثاًل  لننظر 

تشريعات متنع ذلك« فما الذي ينبغي على املواالة أن يثبتوه في هذه احلالة؟ يتوجب عليهم توضيح 

نقطتني:

1- أن هناك حاجة للحد من النمو السكاني.

2- أننا يجب أن نسن التشريعات لذلك )وليس فقط من خالل التعليم والتوعية(. وميكن لفريق 

املعارضة أن يبينوا أنه ال توجد حاجة للحد من النمو السكاني، أو أن التشريعات ليست هي السبيل 

املناسب لذلك )أو كليهما معا(.

إن القضية األساسية للمعارضة في هذه احلالة هي أنهم ال يختارون جزءًا غير متعلق بالقضية 

لتفنيده والرد عليه - على سبيل املثال لنرى هذه القضية: »يعتقد املجلس أن لندن استحقت أن متنح 

القضية  املبدأ، دحض هذه  لفريق املعارضة، من حيث  أوليمبياد 2012« - ميكن  حق استضافة 

بالقول »نوافق بأن لندن مدينة مثالية الستضافة األلعاب األوليمبية، ولكن املدينة حتتاج إلى مزيد من 

الوقت لتحسني البنية التحتية من فنادق ومواصالت«. ولذا فإنه كان ينبغي منح لندن حق استضافة 

أوليمبياد 2016 بداًل من 2012، غير أن هذه احلجة ركيكة ألنها تقر بجزء كبير من موضوع املناظرة 

لصالح املواالة )مناسبة لندن الستضافة األلعاب األوليمبية( وألنها تركز على تفاصيل ليست مهمة 

نسبيًا )تأخير ملدة أربع سنوات(. أمتنى أن يكون املفهوم قد اتضح، فبالرغم من أنه كان بإمكان 

فريق املعارضة، من حيث املبدأ، تفنيد حتى أصغر جزء من قضية »الكرة احلمراء الكبيرة«، إال أنه 

وبشكل عام سيكون األمر أكثر استراتيجية إذا ما مت اختيار املوضوع أو املوضوعات األكثر أهمية، 

حيث تكمن املناظرة احلقيقية، وفي هذا السياق بدا فريق املعارضة وكأنه يقول أن الشئ هو بالفعل 

كرة وأنه كرة كبيرة ولكنها ليست حمراء، وهذا موقف هزيل دون شك ألنه يتراجع في ثلثي القضية.
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 القرائن الخاصة بالمدى الذي يحتاج إليه فريقك ليثبت حجته
لقد رأينا عددًا من القرائن اخلاصة مبا حتتاج أن توضحه لكي تدعم موقفك من القضية بشكل 

جيد، ونحن اآلن بحاجة إلى أن ننظر إلى بعض القرائن املتعلقة بحجم أو بعدد املرات التي حتتاج 

أن تبني أن شيئًا ما صحيح لكي تدعم موقفك من القضية بشكل جيد. 

احلقيقة الع�مة

وهذا األمر متعلق بالقضايا الوصفية أكثر منه بالقضايا املعيارية، مبعنى القضايا التي تسأل 

عّما هو كائن؟ وليس القضايا التي تسأل عّما يجب أن يكون؟ كما أنه وثيق الصلة بالقضايا التي 

تتطلب بعض املقارنات - على سبيل املثال: »يعتقد املجلس أنه من األفضل أن تكون ذكيًا من أن 

تكون طيبًا« أو »يعتقد املجلس أن احلواسيب أهم من الكتب«. 

والسؤال اآلن هو: هل يحتاج فريق املواالة إلى أن يبني أن القضية دائمًا صحيحة، أو أنها أحيانًا 

صحيحة، أو أنها غالبًا صحيحة أو أي شيء آخر؟ واإلجابة هي أنه في أغلب احلاالت يجب على 

فريق املواالة أن يعرض القضية على أنها صحيحة عمومًا )أو أنها صحيحة بشكل عام(، وعلى فريق 

املعارضة أن يبينوا أن القضية عمومًا ليست صحيحة ألنه ليس من املمكن أن توضع نسبة مئوية 

دقيقة حتدد عدد احلاالت التي يجب أن يكون فيها شيء ما صحيحًا لكي يعتبر صحيحًا. 

ولذلك لنرى القضية التي أشرنا إليها سابقًا كمثال ملزيد من التوضيح: »يعتقد املجلس أنه من 

األفضل أن تكون ذكيًا من أن تكون طيبًا« - على كال الفريقني أن يفهما القضية على أنها »يعتقد 

املجلس أنه في العموم تعتبر مقولة )من األفضل أن تكون ذكيًا من أن تكون طيبًا( صحيحة«. وبناء 

حججهم على هذا األساس. 

وهذه القاعدة ينبغي أال تغير من تعامل الفريقني مع القضية، وسواء كانوا يدركون هذا أم ال 

فإن غالبية الفرق جتادل حول احلقيقة »العمومية« في أغلب احلاالت على كل حال، غير أنه ينبغي 

التنبيه إلى أنه ليس كافيًا أن نقول إن القضية هي أحيانًا صحيحة أو أحيانًا غير صحيحة، واحلالة 

املشهورة لهذا اخلطأ تتمثل في استخدام أدولف هتلر كمثال سهل، ولتوضيح هذه الفكرة لنعد إلى 

القضية: »يعتقد املجلس أنه من األفضل أن تكون ذكيًا من أن تكون طيبًا«. ميكن لفريق املعارضة 

أن يجادل أن »هتلر كان ذكيًا جدًا، ولكنه لم يكن طيبًا - انظر إلى املعاناة التي سببها، ولذلك من 

األفضل أن تكون طيبًا من أن تكون ذكيًا«. غير أن هذه املنهجية خاطئة، فرغم أنه صحيح من دون 

شك أنه كان من األفضل أن تكون طيبًا من أن تكون ذكيًا في احلالة اخلاصة بهتلر، إال أن احلجة 

ال تقدم شيئًا لبيان أنه من األفضل عمومًا أن تكون طيبًا من أن تكون ذكيًا، ولذلك فإن منهجية كال 

الفريقني يجب أن تركز بداًل من هذا على بناء حجج ميكن أن تنطبق عمومًا، ومن ثم استخدام أمثلة 

ليست متطرفة جلانب أو آلخر- سوف نعود إلى عملية بناء وتطوير احلجج الحقًا. 
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يكثر استخدام هتلر كمثال في املناظرات حول موضوعات شتى، ويعود ذلك رمبا إلى أنه شخصية 

تاريخية معروفة جدًا وفي نفس الوقت ميثل جتسيدًا واضحًا للشر عند كثير من الناس، ولذلك غالبًا 

ما يتم توظيفه للفوز في أي جدال - هذه الطريقة لألسف ضعيفة جدًا فهتلر ونظامه كانوا متطرفني 

جدًا في كل شيء تقريبًا، وعليه فإنه من غير احملتمل أن يكون أي موضوع أو حجة أو وجهة نظر 

اليوم مثل هتلر، وهذا ال يعني بطبيعة احلال أنك ال تستطيع أن تستخدم هتلر وأملانيا النازية في 

املناظرات، ففي بعض األحيان ميكن أن تكتشف أن الشرح الدقيق والتحليلي للرايخ الثالث )أملانيا 

النازية( يدعم حجتك بشكل جيد، غير أن أغلب املناظرين الذين يستخدمون هتلر كمثال ال يقدمون 

هذا التحليل، وبداًل من ذلك يستخدمون اسمه كقياس بسيط لكل أنواع الشر، إذا كانت حجتك 

تعتمد على االستدالل البسيط مبثال متطرف فأنت حتتاج إلى أن تبحث عن مثال آخر، وإن لم جتد 

مثااًل آخر فابحث عن حجة أخرى. 

الق�س�ي� املطلقة 

إن أكثر االستثناءات وضوحًا للقاعدة املتعلقة باحلقيقة العامة املذكورة سابقًاً يحدث في القضايا 

التي حتدد شيئًا مطلقًا. ولنلق نظرة على هذه القضايا على سبيل املثال: »يعتقد املجلس أنه يجب 

على كافة البالغني أن ينتخبوا«. أو »يعتقد املجلس أننا أصبحنا كلنا اآلن من احلركة النسوية« أو 

»يعتقد املجلس أنه يجب أن يكون للجميع احلق في احلصول على التعليم اجلامعي«.

ما الذي يجب على فريق املواالة أن يبينوه في هذه القضية؟ بكل وضوح، ال ميكننا أن نتوقع 

من فريق املواالة أن يثبتوا القضية في كل األحوال، فهذا غير معقول وسيغفل املوضوع احلقيقي 

الذي تطرحه القضية - على سبيل املثال في القضية: »يعتقد املجلس أنه يجب على كافة البالغني 

أن ينتخبوا« ليس كافيًا بالنسبة للمعارضة أن يقولوا »ال يفترض بأولئك الذين هم في حالة غيبوبة 

التعليم  على  احلصول  للجميع  يتسنى  أن  ينبغي  أنه  املجلس  »يعتقد  القضية:  ينتخبوا«1وفي  أن 

اجلامعي« جند أنه من غير الكافي أن تقول املعارضة »األميون ليس لهم احلق في احلصول على 

التعليم اجلامعي«. فمن الواضح أن فريق املعارضة في كل حالة يتجنب املوضوع الواضح للمناظرة 

وهو االقتراع اإلجباري في القضية األولى والدعم احلكومي للتعليم اجلامعي في الثانية، لقد أفرد 

املعارضون أقليات ليست ذات أهمية، األمر الذي ال يتطلب من فريق املواالة أن يعارضه بالضرورة. 

ولذلك فإن القاعدة فيما يتعلق بالقضايا املطلقة هى: أن على فريق املواالة أن يبني أن القضية صحيحة 

في كل األحوال فيما عدا فئات ليست ذات أهمية مطلقًا، وعليه فإنه ليس على فريق املواالة أن يذكر كل احلاالت التي 
ميكن تخيلها، وأن يبني أن القضية صحيحة في كل من هذه احلاالت، بل يجب أن تنطبق حججه العامة على كل حالة 
متثل أهمية كبيرة - على سبيل املثال في القضية: »يعتقد املجلس أن على كل البالغني أن ينتخبوا«. 
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جند أن فريق املواالة ال يحتاج أن يبني ملاذا يجب على الرجال أن يصوتوا في االنتخاب؟ وملاذا 

يجب على النساء أن يصوتن في االنتخاب؟ وملاذا على األمريكيني األصليني أن يصوتوا؟ وملاذا على 

املتقاعدين أن يصوتوا؟ وهكذا دواليك - يكفي أن نبني أن آراء الناس مهمة بدرجة كافية ملطالبتهم 

بالتعبير عنها بالقانون، وهذه حجة عامة تنطبق على كل احلاالت فيما عدا احلاالت التي ال متثل 

أهمية تذكر. 

ولكن كيف نحدد ما إذا كانت مجموعة معينة متثل أقلية ليست ذات أهمية؟ يجب عليك أن حتدد 

ذلك في سياق املوضوع املطروح للمناظرة - رأينا سابقًا على سبيل املثال أن األميني كانوا أقلية 

ليست ذات أهمية تذكر بالنسبة ملناظرة حول احلصول على التعليم اجلامعي، ولكن في مناظرة أخرى 

رمبا يكون التركيز فيها على واجبات احلكومة نحو األميني، وفي هذه احلالة فإن األميني هم الفئة 

ذات األهمية القصوى ألنهم ميثلون املوضوع برمته، وأساسًا كما ذكرنا سابقًاً وأكدنا عليه مراًرا 

أن أفضل طريقة هي أن نسأل أنفسنا »ما هو موضوع املناظرة؟« وبعدها نناظر في ذلك املوضوع 

حتديدًا.

بعض القضايا املطلقة ال تنطوي على فئات غير مهمة، مبعنى آخر كلمة »كل« في بعض املناظرات 

تعني بالتحديد ما تعنيه، وقد يكون أفضل مثال على هذا هو القضية التالية: »يعتقد املجلس أن 

عقوبة اإلعدام دائمًا خطأ«2. قد يحاول فريق املواالة أن يجادل أنه »ال ميكن تبرير عقوبة اإلعدام، 

إال في حالة السفاحني املعاندين« وهذا يعني أن املواالة ميكن أن يعتبروا السفاحني املعاندين فئة 

غير ذات أهمية ألغراض هذه القضية، غير أنهم ال شك مخطئون، حيث إن موضوع املناظرة برمته 

هو ما إذا كانت عقوبة اإلعدام مقبولة في األساس، فبتقدمي هذا االستثناء فإن فريق املواالة يتراجع 

بشكل واضح عن املناظرة.

ق�س�ي� »التربير« 

تتطلب الكثير من القضايا احلكم عما إذا كان شيء ما مبررًا أو قاباًل للتبرير، وهذه عادة ما 

تكون قضايا مطلقة حتت مسمى آخر. 

والسؤال األول هو هل هذه القضايا وصفية أم معيارية؟ مبعنى هل تسأل عما هو كائن أم عما 

يجب أن يكون؟ ولتوضيح هذا نضرب املثال التالي: »يعتقد املجلس أن عقوبة اإلعدام مبررة« - هل 

على فريق املواالة أن يبني أن بعض الدول تبرر عقوبة اإلعدام )الواليات املتحدة مثاًل(، أم إن عقوبة 

اإلعدام يجب أن تبرر؟ من الواضح أن اخليار األول ال يفضي إلى أي نوع من أنواع املناظرة، ولو 

كانت هذه هي الطريقة الصحيحة فإن فريق املواالة سيكسب القضية ببساطة من خالل بيان أن 

الواليات املتحدة كمثال تبرر عقوبة اإلعدام، ولكن بداًل من هذا فإن مناظرات »التبرير« دائمًا تكون 

املرشد في فن املناظرة )منوذج بطولة العالم ملناظرات املدارس(... الفصل األول - اإلعداد

2- فيليبس، ج و هووك، ج )1994( كتاب املناظرات. مطابع جامعة نيو ساوث ويلز، سيدني ص. 75 -76.



5050

مناظرات معيارية، أي أنها مناظرات من نوع »يجب« ولكنها متخفية، ولذلك فإن كل التوجيهات التي 

تعرضنا لها سابقًاً فيما يتعلق مبناظرات »يجب« ينبغي أن تطبق في مثل هذه احلاالت مبا في ذلك 

املتطلب العام الذي مبوجبه يتوقع من الفرق أن تتعامل مع اجلانب األخالقي والعملي للموضوع، 

)والفارق الوحيد هو أن قضايا التبرير متيل إلى أن تتساءل عما إذا كان شيء ما مقبواًل أخالقيًا 

وعمليًا بداًل من التساؤل عما إذا كانت ثمة إلزامية أخالقية وعملية في املوضوع. أما في التطبيق 

العملي فليس ثمة فرق في اإلجابة على هذين التساؤلني(.

أما السؤال الثاني فهو إلى أي مدى ينبغي على املواالة أن يبينوا أن القضية صحيحة؟ كما 

في  فقط  »تبرير«  كلمة  تظهر  ما  عادة  السياق،  على  يعتمد  اإلجابة  األكبر من  اجلزء  العادة،  هي 

سياق املناظرات التي تدور عمومًا حول املوضوعات املستهجنة وليس في سياق املوضوعات املتعلقة 

مبقترحات السياسات احملايدة، ولذلك فإن الطريقة الصحيحة عمومًا هي أن نتعامل مع مناظرات 

»التبرير« على أنها تدخل في فئة املناظرات املطلقة، فإذا كانت القضية مثاًل: »يعتقد املجلس أن 

اإلرهاب مبرر« فإنه يتوقع من فريق املواالة أن يبني فئة واحدة على األقل من احلاالت التي يكون 

فيها اإلرهاب مقبواًل أخالقيًا وعمليًا، وهذا يعني أنه بإمكان فريق املواالة أن يقول:

تكون  للتفاوض، وعندما  مستعدين  اإلرهابيون  يكون  عندما  اإلرهاب  ندعم  »نحن 

لديهم أهداف سياسية، وعندما ميثلون فئة ال بأس بها من الرأي العام. ولذلك فسنبني 

أن اإلرهاب كان وال يزال مـُبـَرَّرا في حاالت مثل منظمة اجليش اجلمهوري األيرلندي 

ومنظمة التحرير الفلسطينية واملؤمتر الوطني األفريقي، ولكننا على استعداد أن نقر أن 

اإلرهاب غير مقبول في حاالت القاعدة ومنظمة أوم احلقيقة املُطلقة في اليابان أو حركة 

إيتا االنفصالية في إقليم الباسك«. 

من املهم أن نتذكر أنه في بعض احلاالت تتضمن مناظرة »التبرير« حالة واحدة فقط أو اعتبارًا 

واحدًا فقط، وفي مثل هذه القضايا فإنه من غير املعقول اعتبار ما إذا كان فريق املواالة يحتاج أن 

يبني احلقيقة العامة أو األقلية ذات األهمية الكبيرة أو أي نسبة أخرى، ألن ما يحتاجه فريق املواالة 

في مثل هذه احلالة هو أن يبني أن القضية محل النقاش مبررة، ولنأخذ القضية التالية كمثال على 

هذا: »يعتقد املجلس أن األموال التي تنفق في حمالت استكشاف الفضاء مبررة «. من غير املعقول 

أن نسأل عما إذا كان يجب على فريق املواالة أن يبني أن التكلفة ميكن تبريرها بشكل عام أم أنها 

مبررة في حاالت كثيرة ألنه ال يوجد إال تكلفة إجمالية واحدة )على عكس اجلماعات اإلرهابية التي 

ذكرناها سابقًاً على سبيل املثال(. ولذلك يتوجب على فريق املواالة إثبات أن التكلفة مبررة إجمااًل، 

بينما ينبغي على فريق املعارضة إثبات أن التكلفة غير مبررة إجمااًل، وفي األساس أنت بحاجة إلى 

أن حتدد بدقة موضوع املناظرة التي تواجهك.
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اإ�سك�لية ال�سم�ئر »نحن« و »ن�« 

من بني الكلمات الشائعة في لغتنا العربية يتميز هذان الضميران بأنهما يسببان إشكاليات غير 

متوقعة في املناظرات - يصعب إعطاء تعريف مبسط للضمير »نحن« هنا والسبب في ذلك يعود 

ببساطة إلى أن الكلمة ميكن أن تصف عددًا كبيرًا من اجلماعات اعتمادًا على سياق استخدامها 

- على سبيل املثال، تشير »نحن« إلى جماعة من الناس في كثير من القضايا املطروحة للمناظرة، 

ففي القضية التالية: »يعتقد املجلس أننا اجليل الضائع« جند أن »نا« تشير بوضوح إلى جيل معني، 

وإذا سلّمنا أن املناظرة منعقدة بني مجموعة من الشباب، فقد يكون اجليل املقصود »األشخاص 

الذين تتراوح أعمارهم بني 21 عامًا أو أقل«. وفي القضية: »يعتقد املجلس أننا نولي اهتمامًا مفرطًا 

بالرياضة« جند أن الضمير »نا« يشير إلى املجتمع ككل، أما في القضية: »يعتقد املجلس أننا يجب 

أن نقف في وجه أرباب العمل« فنجد أن الضمير »نا« يشير إلى العمال.

م التدخني« أو »يعتقد املجلس  ولكن ماذا عن قضايا مثل: »يعتقد املجلس أنه يجب علينا أن جنرِّ

أنه يجب علينا استعادة عقوبة اإلعدام؟« - من الواضح أن فريق املواالة يجب عليه أن يجادل لصالح 

إجراءات ال ميكن حتقيقها فقط عن طريق جماعات من الناس، بل إنها تتطلب حكومات- في قضايا 

من هذا النوع يتم تعريف الضمير »نحن« أو »نا« إما باحلكومة أو الناس الذين ميارسون صالحيات 

في إطار حكوماتهم.

وسواء كان الضمير »نا« يشير إلى املؤسسات أو إلى اجلماعات من الناس فثمة سؤال آخر 

يتبادر إلى الذهن وهو: ما هو أوسع نطاق ممكن لتعريف الضمير »نا«؟ وهذا أساسًا نفس املوضوع 

املتعلق بحصر نطاق املناظرة الذي حتدثنا عنه سابقًا، فعلى سبيل املثال ميكن للضمير »نحن« أو 

»نا« أن يشير إلى مؤسسات أو جماعات حول العالم أو في منطقة معينة من العالم أو في بلد معني 

وهكذا، وأيًا كان قرارك فيحسن بك أن توضح النطاق املقصود عندما تعرف الضمائر »نحن« و »نا«.

القرائن الخاصة بتكوين الموقف
سنناقش املنهجية العامة لتكوين موقفك بالتفصيل الحقًا، إال أن ثمة قرينتني تستحقان الذكر 

بشكل خاص هنا ألنهما توفران الزخم العام الذي يجب أن تتسم به حججك.

املن�ظرات املق�رنة

تدعو الكثير من املناظرات إلى عمل مقارنات - على سبيل املثال نرى أن القضية التالية : »يعتقد 

املجلس أنه من األفضل أن تكون ذكيًا من أن تكون طيبًا« وكذلك القضية: »يعتقد املجلس أن حلف 

الناتو أفضل في الدفاع عن حقوق اإلنسان من األمم املتحدة« والقضية: »يعتقد املجلس أن وسائل 

اإلعالم أصبحت أقوى من املدرسة« كلها تدعو إلى عمل مقارنات بني طرفي القضية. 
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كقاعدة عامة، فإن ما على فريق املواالة أن يقوم به هو أن يثبت في هذه املناظرات أن أحد أطراف 

القضية أقوى من اآلخر بشكل أو بآخر )على سبيل املثال أكثر فائدة، أكبر قوة... إلخ(. ولكن موقف 

املعارضة سيكون أقل وضوحًا- من الناحية الفنية بإمكان فريق املعارضة أن يفند قضية املقارنة 

بطريقتني: إما ببيان أن أحد الطرفني أقل من اآلخر، أو أن الطرفني متساويان - ولنضرب مثااًل 

على ذلك في القضية التالية: »يعتقد املجلس أن وسائل اإلعالم أكثر قوة من املدرسة«. ميكن لفريق 

املعارضة أن يفند القضية إما مبناقشة أن »املدرسة أكثر قوة من وسائل اإلعالم« أو باملجادلة بأن 

»املدرسة ووسائل اإلعالم متساويتان في القوة«. إال أن نفي قضية املقارنة من خالل إثبات التساوي 

بني الطرفني يؤدي إلى تكوين حجة ركيكة جدًا، ولذا يحسن بك أن تتجنب هذا- في القضية السابقة 

ينبغي على فريق املعارضة أن يجادلوا بأن »املدرسة أكثر قوة من وسائل اإلعالم« وال ينبغي عليهم 

أن يجادلوا أن »املدرسة ووسائل اإلعالم متكافئتان في القوة«.

ولكن ما السبب في هذا؟ ميكن توضيح السبب باالستعانة بصورة البهلوان الذي ميشي على 

احلبل. ملاذا يندهش الناس من املهارات التي يتمتع بها هذا البهلوان؟ ألنه يستطيع أن ميشى بكل 

حذر على طول خط رفيع دون التمايل إلى أي من اجلانبني. بلغة املنطق هذا هو بالضبط ما يحاول 

فريق املعارضة عمله عندما ينفي قضية املقارنة من خالل التكافؤ: يصبح على الفريق أن يوازن حججه 

بشكل دقيق بينما يقر في نفس الوقت مبعظم موقف فريق املواالة، فعلى سبيل املثال في القضية 

املذكورة سابقًاً ميكن للمعارضة الضعيفة أن جتادل: »نحن نتفق متامًا مع األسباب التي أوردها 

فريق املواالة بأن وسائل اإلعالم قوية جدًا ولكن هذه األسباب تقابلها كذلك أسباب بنفس القوة تدل 

على هيمنة املدرسة« في هذه املناظرة يحاول فريق املعارضة اخلروج بالتعادل بداًل من الفوز، وهذه 

الطريقة هي أسهل الطرق خلسارة املناظرة، وكان على فريق املعارضة أن يلعب الكرة الصعبة بداًل 

من ذلك كما سنفصل الحقًا، ومن املفارقة فإن لعب الكرة الصعبة قد يقود فريق املعارضة إلى موقف 

أصعب ولكنه موقف يؤدي في النهاية إلى أن يكون أكثر جناحًا بداًل من تقليد البهلوان!

أما السؤال األخير الذي تطرحه مناظرات املقارنة هذه كما هو احلال في مناظرات »الفشل« التي 

ذكرت سابقًا فهو: ملن؟ ولتوضيح هذه الفكرة نطرح هذه القضية: »يعتقد املجلس أن حلف الناتو 

أفضل في الدفاع عن حقوق اإلنسان من األمم املتحدة«. نرى أن هذه القضية تطرح السؤال »أفضل 

بالنسبة ملن« ألولئك الذين ُيعتدى على حقوقهم اإلنسانية؟ للمجتمع الدولي عمومًا؟ للدول األعضاء في 

كل منظمة؟ ليس ثمة إجابة عامة على هذا السؤال، لكن عليك أن جتيب على هذا السؤال وأن جتعل 

منهجيتك واضحة من البداية.
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املن�ظرات املتعلقة بع�سر اأو جيل حمدد

بعض القضايا تتساءل عن خصوصية من خصوصيات عصرنا احلاضر وهذه القضايا غالبًا ما 

تتضمن الكلمات »العصر« أو »اجليل»- ولنسق املثال التالي لتوضيح هذه الفكرة : »يعتقد املجلس 

أننا نعيش عصر العم سام« - بعض القضايا األخرى هي أصاًل قضايا تتعلق بـ»العصر« ولكنها 

مصاغة بشكل متخف - على سبيل املثال، القضية: »يعتقد املجلس أن هذا العام هو عام 1984م« 

ميكن أن تكون متعلقة مبوضوعات اخلصوصية في مجتمعنا في تلك الفترة حتديدًا. وهذا يعني أن 

هذا املعنى الضمني )وهو تفسير واحد على كل حال( للقضية هو أن هناك شيئًا ما خاصًا أو مختلفًا 

في تلك الفترة حتديدًا فيما يتعلق باحترامه أو عدم احترامه للخصوصية. 

عندما تواجهك قضية توحي بأن هناك شيئًا ما خاصًا بفترة محددة من التاريخ ينبغي عليك أن 

تطرح عددًا من األسئلة املهمة بحيث تكون اإلجابة على هذه التساؤالت أساسية بالنسبة لتكوين 

موقفك )كما سنعرض له الحقًا(. وكقاعدة عامة ينبغي عليك أن تسأل األسئلة التالية:

• ملاذا هذه الفترة الزمنية أو هذا اجليل بالتحديد؟
وهذا السؤال يوجه تفكيرك نحو موضوع املناظرة، على سبيل املثال إذا كانت القضية: »يعتقد 

املجلس أننا اجليل الضائع« ينبغي عليك أن تبدأ بالسؤال »ما هي اخلصائص التي متيز جيلنا بأنه 

جيل ضائع؟«

• ملاذا ستكون هذه الفترة الزمنية، أو هذا اجليل اآلن حتديدًا؟
وهذا السؤال دائمًا ما نغفل عنه، ولكنه سؤال حيوي لتكوين موقفك، ففي مناظرة اجليل الضائع 

على سبيل املثال ال تعتبر حجة قوية أن تقول »إن جيل الشباب هم دائمًا ضائعون وأن هذا الضياع 

جزء من مراحل النمو«. إًذا ملاذا تعتبر هذه احلجة ضعيفة؟ - يعود السبب في ذلك إلى أن التلميح 

الفترة  هذه  في  مختلفًا  أو  خاصًا  ما  شيئًا  هناك  أن  هو:  القضايا  من  النوع  هذا  في  الرئيسي 

بالتحديد.

واإلجابة األفضل على هذا السؤال ميكن أن تكون: »إن جيلنا ينشأ في عصر سادت فيه نزعة 

االستهالكية بشكل لم يسبق له مثيل وهي عادة ما تستهدف سوق الشباب بشكل حصري«.

• ما الذي مييز هذا العصر أو هذا اجليل؟
النقطة  إن  »حسنًا،  نفسك  تسأل  فأنت  الثاني،  السؤال  على  فريقك  إجابة  يطور  السؤال  هذا 

املقصودة حول عصرنا احلاضر هي التسويق اجلماهيري من خالل وسائل اإلعالم اجلماهيرية، ثم 

ماذا بعد؟

إحدى اإلجابات ميكن أن تكون: بينما نشأت األجيال السابقة في حضن الوالدين واملجتمع، نشأ 

جيلنا على أيدي شركات التسويق اجلماهيري املتعددة اجلنسية والتلفزيون التجاري، وهذا يجعلنا 
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جياًل ضائعًا ألن النزعة التجارية ال تنظر إال إلى املصلحة الشخصية، بينما األجيال السابقة نشأت 

على أيدي أولئك الذين يتصفون بقيم وُمثل اخلير«. قد يكون هذا غير صحيح، ولكنها حجة مقبولة 

جتيب على األسئلة األساسية: »ملاذا اآلن؟«. وكذلك »ما الذي مييز عصرنا حتديدًا؟«

• متى بدأ هذا العصر أو هذا اجليل؟
يعد هذا السؤال ضروريًا إلعطاء توضيح أكثر ملا مييز هذا العصر، وكذلك فيما يتعلق بضمان 

أال جتادل فقط حول اخلصائص املوجودة دائمًا في كل عصر )مثاًل احلجة أن »الشباب دائمًا ما 

يكونون ضائعني(. 

وغالبًا ما ستكون اإلجابة على هذا السؤال األخير هي أنه بدأ كعملية متدرجة بني سنوات معينة، 

مبعنى أنه ال يلزمك بأن تعطي دائمًاً تاريخًا واحدًا محددًا كتاريخ بداية هذا اجليل- على سبيل 

املثال في احلالة التي ذكرناها سابقًاً، ميكن لفريقك أن يجيب على النحو التالي: إن عصر التسويق 

اجلماهيري للمراهقني كان دائمًا عملية متدرجة تعكس ظهور فئة املراهقني كمستهلك مستقل، لكنه 

أصبح منتشرًا حتديدًا منذ بداية تسعينيات القرن املاضي، وازداد بشكل متسارع مع اتساع رقعة 

الشبكة العنكبوتية »اإلنترنت«.

القرائن الخاصة بالتنبيهات أو رد المسؤولية 
إن عاملنا املعاصر يشهد تفشي ظاهرة ما يسمى »اخلط الصغير«3. وعالم املناظرة ليس استثناءًا 

من ذلك- بعض احلاالت ميكن توضيحها وتطويرها بشكل كبير عن طريق إضافة عدد من العبارات 

مما يسمى اليوم بالتنبيهات أو التحذيرات أو عبارات رد املسؤولية بعد أن يتم تقدمي التعريف، وهناك 

قرينتان حتديدًا تستحقان الذكر هنا.

املن�ظرات ال�ست�سرافية

كثير من املناظرات تتعلق مبوضوعات استشرافية ملا ميكن أن يكون عليه املستقبل، على سبيل 

املثال لننظر إلى هذه القضية: »يعتقد املجلس أن القرن الـ 21 سوف يكون أفضل من القرن الـ 20« 

أو »يعتقد املجلس أن املستقبل سيكون في انحدار«.

من الواضح أن مثل هذه املناظرات استشرافية بطبيعتها، ولكن ملنع معارضيك واجلمهور واحلكام 

من طرح السؤال التالي: »ولكن كيف لك أن تعرف أن العالم سيكون كذلك؟« فإن النقطة األسهل التي 

ميكنك طرحها هي أن تذكر أن املناظرة استشرافية بطبيعتها ألنها تتعلق بأحداث مستقبلية، وألنه 

ليس ألي من الفريقني عني على املستقبل فإن كال الفريقني سوف يحاوالن إسقاط األحداث احلالية 

على املستقبل، وهذه العبارة تكفي لتنبيه احلكم واجلمهور لطبيعة املناظرة.
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املو�سوع�ت احل�س��سة

تنطوي املناظرات على موضوعات حساسة ولذلك فال غرابة أن كثيرًا من القضايا قد تهيج مشاعر 

مناظرات  إحدى  في  املثال  على سبيل   - حد سواء  على  املتناظرين واجلمهور واحلكام  بني  قوية 

الطبية  االختبارات  إجراء  عن  فيها  يدافع  الفرق  أحد  كان  املدارس والتي  ملناظرات  العالم  بطولة 

على احليوانات، حدث أن قال أحد أعضاء اجلمهور للمتحدث »لو كان عندي بندقية ألطلقت النار 

عليك« )لتكون واقعة قوية شاهدة على قضية أخرى ليس لها صلة باملناظرة وهي قضية تنظيم حمل 

السالح!(. 

على املناظرين أن يدركوا أن حكام املناظرات ليسوا آالت وإمنا هم بشر، فرغم حذرهم الشديد، 

إال أنهم عرضة ألن ينجرفوا بشكل غير منصف أحيانًا بفعل الطبيعة االنفعالية واحلساسة لبعض 

القضايا، ولذلك إذا وجد فريقك نفسه في وضع ال يحسد عليه من حيث املوقف املعطى له في مناظرة 

ما ولنقل على سبيل املثال إن فريقك يشارك في مناظرة عن »عمالة األطفال« وكان على فريقك تبرير 

عمالة األطفال فإن هذا املوقف قد يكون صعبًا أو أحيانًا قد يكون املوضوع محل شبهة من الناحية 

األخالقية مثل املدافعة عن اإلجهاض، فإنه ينبغي على فريقك أن يستثمر في الغطاء األخالقي، وهذا 

يعني في األساس إضافة هذه العبارة التذكيرية مباشرة بعد التعريف:

»هذه قضية حساسة، ولدى كثير من الناس مشاعر جياشة نحوها. ورغم هذا فإن على الفريقني 

أن ينظرا إلى املوضوع الذي نحن بصدده في هذه املناظرة مبوضوعية وجترد وعقالنية«.

إن هذا النوع من التنبيه ميكن أن يجنب فريقك التناول الشخصي للموضوع ويعمل على املوازنة 

الواعية لألسئلة املناسبة في املناظرة، وفي املقابل إذا ما وجدت نفسك في اجلانب األخالقي من 

القضية، مثل معارضة عمالة األطفال أو معارضة اإلجهاض، فأنت هنا لست بحاجة إلى الغطاء 

هت موقفك وجهة انفعالية خالصة، فإنه ال يوجد ما  األخالقي، فبينما تكون قد ارتكبت خطًأ إذا وجَّ

يستدعي أن تتخلى كليًا عن استثمار امليول األولية لدى غالبية املشاهدين نحو موقفك من القضية.

وأخيرًا إذا كنت قد بدأت املناظرة بأسلوب موضوعي وهادئ فإنه ينبغي عليك أن تستمر على 

نفس املنوال، إن الغضب أو العجرفة أو التعالي أو عدم التسامح لن تكسبك ود أحد فضاًل عن حكام 

مناظرتك - ولتوضيح هذه الفكرة نضرب هذا املثال، لو أتيح لك أن تناظر في بطولة العالم ملناظرات 

املدارس ضد فريق مصر فقد يكون خطًأ فادحًا أن تقول على سبيل املثال »كونك مصرًيا ال يعني 

أنك تعرف عن األهرامات أكثر منا«. بالرغم من أن هذه العبارة منطقية دون شك، إال أنها تضعف 

مستوى املناظرة والشعور باالحترام املتبادل الذي يجب أن يسود، وباملثل فإن اإلشارة- على سبيل 

املثال- إلى أقلية معينة بأسلوب اخلطاب املباشر والفردي أو بأسلوب التعميم )كما في العبارة التي 

قيلت في إحدى املناظرات املدرسية في أستراليا »إن األستراليني األصليني مشعوذون«( يبدو أسلوبًا 

متعاليًا ومنطيًا إلى حد كبير، ولذلك يجب جتنب هذه العبارات متامًا. 
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باختصار إن من أهم ما مييز املناظرة أنها توفر منبرًا ملناقشة املوضوعات املهمة بأسلوب راشد 

وسديد، ولألسف يغفل املناظرون أحيانًا عن هذا مما يوقعهم في احملظور.

الخطوة الثانية: طريقة تكوين الموقف
تطوير  اآلن دور  يأتي  تعريف عملي،  إلى  املوضوع  ذلك  املناظرة وترجمة  بعد حتديد موضوع 

املوضوع إلى موقف متكامل – هذا اجلزء يشرح أفضل طريقة لتطوير املنهجية العامة التي سيتبعها 

فريقك في طرح وجهة نظره، أما املوضوعات املتعلقة بتطوير احلجج الفردية فسيتم شرحها بالتفصيل 

الحقًا.

الفكـــرة

تدلنا اخلبرة على أن أكثر احلجج إقناعًا هي تلك التي ُيعَبَّر عنها بفكرة سهلة ومترابطة، ومن املهم 

أن تقدم للجمهور الكثير من األسباب الفردية )احلجج( التي تدعم موقفك من القضية، غير أنه من 

املفيد جدًا كذلك أن تبني للجمهور واحلكم واملعارضة الصورة الكاملة ملوقفك، وهذا ما يطلق عليه 

في لغة املناظرات مصطلح »الفكرة«.

الفكرة هي جملة واحدة موجزة تشرح الصورة الرئيسة للموقف املتكامل، تشرح الفكرة أساسًا 

أمرين:

• سبب اعتبار القضية »صحيحة أو خاطئة«.
• أساس القضية.

لننظر إلى القضية التالية على سبيل املثال: »يعتقد املجلس أن العوملة تضر أكثر مما تنفع«. ميكن 

أن تكون الفكرة التي يتقدم بها فريق املواالة كالتالي: »تركيز العوملة على املنافسة االقتصادية يصب 

في صالح عدد من الدول املتقدمة على حساب الغالبية العظمى من سكان العالم«. وعلى افتراض 

أن هذه العبارة تعكس حجج فريق املواالة، فإنها فكرة مؤثرة )بغض النظر عما إذا كانت صحيحة 

أم ال(. فهي حتديدًا:

• تشرح سبب اعتبار القضية صحيحة: يعارض فريق املواالة العوملة ألنها »تصب في صالح عدد 
محدود من الدول املتقدمة على حساب الغالبية من سكان العالم«

المبتدئ
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• تشرح أساس القضية: من خالل عبارة »تركيز العوملة على املنافسة االقتصادية«
ولذلك فإن الطريقة السهلة لصياغة الفكرة هي أن تسأل: »ما سبب صحة القول بأن موقفنا من 

القضية هو الصواب؟«. في هذه احلالة التي نحن بصددها اآلن ميكن أن نسأل: »ما سبب صحة 

القول إن العوملة تضر أكثر مما تنفع؟« وتكون الفكرة املؤثرة هي اإلجابة على هذا السؤال. 

نورد هنا مثااًل حديث العهد من بطولة العالم ملناظرات املدارس نوضح فيه أهمية وجود الفكرة، 

وكذلك ضرورة شرح جانبَينْ القضية املتمثلني بسؤالي »ملاذا؟« و »كيف؟« - لقد كانت القضية: »يعتقد 

املجلس أنه يجب إعادة الكنوز الثقافية إلى أماكنها األصلية«. وكانت فكرة املواالة »يجب أن تنتهي 

الهيمنة الثقافية« - هذه اجلملة هي عبارة موجزة كما أنها بكل تأكيد قد أسهمت في وضوح موقف 

الكنوز  التي تستولي على  لذلك فإن فريق املواالة كان يجادل أن األمم  املواالة ومتاسكه، ونتيجة 

الثقافية هي التي تطيل أمد »الهيمنة الثقافية«. وكان لهذه الفكرة دور فاعل في بناء املوقف ككل 

حيث عملت كعنصر أساسي لضمان االنسجام العضوي للموقف وتعلق كل حجة من احلجج التي 

ساقها فريق املواالة بهذه الفكرة األساسية. 

غير أنه لو كانت فكرة املواالة قد أجابت كذلك على سؤالي »ملاذا؟« و»كيف؟« لرمبا كانت الفكرة 

أكثر تأثيرًا وفاعلية، فقد اختار املواالة فكرتهم، نوعًا ما، على أساس شعور متفق عليه إلى حد 

كبير، حيث إن قلة من الناس سيقفون مع استمرار »الهيمنة الثقافية« )بغض النظر عما ميكن 

أن يعنيه ذلك(، بل إنه كان من غير احملتمل أن تسلك املعارضة هذا املسار )وبالفعل لم يحدث 

ذلك( - والسؤال األكبر في املناظرة لم يكن: هل يجب أن تنتهي الهيمنة الثقافية؟ ولكن كيف 

وملاذا يعتبر بقاء هذه الكنوز الثقافية بعيدًا عن أماكنها األصلية نوعًا من الهيمنة الثقافية؟ - على 

سبيل املثال، كان بإمكان فريق املواالة أن يستخدم بداًل من تلك الفكرة فكرة أخرى هي: »الكنوز 

الثقافية مت نقلها من أماكنها كأحد مظاهر السيطرة االستعمارية غير الشرعية، واالحتفاظ بها 

استمرار في جني فوائد غير مبررة للقوى االستعمارية على حساب مستعمراتها السابقة«. واحلق 

أن هذه الفكرة أقل جاذبية من الفكرة البليغة واملوجزة: »يجب أن تنتهي الهيمنة الثقافية«. وكان 

باستطاعة فريق املواالة استخدام ذلك اإلدعاء اجلرئ على طول املناظرة على كل حال، لكن ميزة 

الفكرة األكثر تفصياًل تتمثل في أنها ال تركز فقط على ما يعتقده فريق املواالة حيال سياسة 

االحتفاظ بالكنوز الثقافية )حتديدًاً أنها »هيمنة ثقافية«( بل ألنها تركز كذلك على كيف وملاذا 

يعتقد فريق املواالة ذلك؟، إضافة إلى ذلك فإن مثل هذه الفكرة تتعلق بشكل مباشر باملوضوع 

األساسي للمناظرة: شرعية االستحواذ على الكنوز الثقافية واالحتفاظ بها. 

إن وجود فكرة أساسية واحدة توحد املوقف ككل يعد استراتيجية جيدة ومطلوبة في املناظرات، 

ولكن أن تكون تلك الفكرة قادرة على تناول أهم موضوعات املناظرة فهذا بال شك يعد إستراتيجية 

أفضل. 
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كم مرة ينبغي ا�ستخدام الفكرة؟

غالبًا ما يقال للمناظرين إنه ينبغي عليهم ترديد الفكرة مرارًا وتكرارًا أثناء املناظرة وذلك لكي 

يتذكرها اجلمهور، ويعتقد البعض أن الفكرة يجب أن تذكر في بداية حديث املتحدث األول وفي 

خامتة كل نقطة من نقاط املناظرة، أما بعض املناظرين من قليلي اخلبرة فيستخدمونها كذلك كمقدمة 

وخامتة لنفس اخلطاب. 

لكن هذه األساليب عمومًا ُتعد غير فعالة، وكما سنوضح الحقًا فإن من األهمية مبكان أن يتم 

عقب كل حجة شرح كيف أن تلك احلجة تدعم الفكرة الرئيسة ملوقف الفريق، كما يجب أن جتسد 

الفكرة هذا املفهوم األساسي، غير أن تكرار الفكرة بعد كل حجة يصبح مماًل، وعادة ما يصرف 

انتباه املناظرين عن شرح العالقة بني احلجج والفكرة الرئيسة.

وباملثل يستخدم كثير من املناظرين فكرتهم الرئيسة كوسيلة معتادة للتفنيد - فيما يلي نتعرض 

ملثال منوذجي ملنهجية يسمعها احلكام مرارًا وتكرارًا: »لقد أورد معارضونا احلجة ]س[ إال أن ذلك 

يعتبر خطًأ واضحًا، ذلك أن فكرتنا تقول ]ص[«. سنناقش التفنيد بشيء من التفصيل الحقًا، ولكننا 

اآلن نود أن نشير إلى أن هذه املنهجية حتل محل التحليل والنقد ملوقف املعارضة باستخدام التكرار 

اآللي جلملة معينة، وفي هذه احلالة يعتقد املناظر، »بالطبع لقد فندت موقف املعارضة، لقد كررت 

فكرتي سبع مرات«!!

ولذلك فإن القاعدة الذهبية الستخدام األفكار ينبغي أن تكون كما يلي: يجب أن تذكر الفكرة على 

األقل مرة واحدة في خطاب كل متحدث من الفريق وكل متحدث يجب أن يشير بشكل متكرر إلى الفكرة التي تعضد 
موقف فريقه ولكن ليس ثمة حاجة لتكرار الفكرة نفسها بعد ذكرها أواًل.

كيف ينبغي اأن ُتعر�ض الفكرة؟

تُعرض الفكرة أواًل بواسطة املتحدث األول للفريق في مطلع حديثه )تفاصيل أكثر عن ترتيب املهام 

ستجدها في اخلطوة اخلامسة في هذا الفصل(. وهناك عدد من الطرق التي ميكن من خاللها تقدمي 

الفكرة، وفيما يلي بعض منها: 

• »فكرتنا لهذه املناظرة هي...« 
• »ستكون فكرتنا األساسية...«

• »صلب موقفنا هو...«
• »الليلة سيبني لكم فريقنا أن...«

• »السبب اجلوهري لوقوفنا مع قضية الليلة ]أو معاضتنا لها[ هو...« 
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يعتقد الكثير من الناس أن الفكرة يجب أن يتم تقدميها بالقول: »فكرتنا هي...«. غير أن هناك 

أنه ما دام بإمكان  الذهبية هي:  املناظرة، والقاعدة  أثناء  ينبغي أن نفكر فيها  أمورًا أكثر أهمية 

احلكم واجلمهور أن يحددوا فكرتك فهذا هو املطلوب، وفي النهاية فإن جناحك أو فشلك في استخدام فكرتك 
اآلن  أما  الحقًا،  بالتفصيل  هذا  نناقش  للبراهني، وسوف  للحجج وسوقك  سيعتمد على كيفية بنائك 

فنحتاج أن نترك موضوع الفكرة لنناقش منهجية املوقف الكلي.

مقرتح الفريق

أصبحنا اآلن نعرف السبب العام الذي يجعلنا ندعم موقفًا معينًا وهذا ما أسميناه »الفكرة«. 

وسنقدم فيما يلي حججًا معينة لدعم هذا، ولكن مازال هناك شيء مفقود، أال وهو التفاصيل.

غالبًا ما جتادل الفرق بشغف وانفعال لصالح مفاهيم مجردة لم يقدموا لها أي شرح واٍف أو 

مناسب - على سبيل املثال ميكن ملتحدث أن يقدم حديثًا مؤثرًا ومقنعًا حول سبب دعمنا لعقوبة 

اإلعدام دون حتديد »من« هو الذي ينبغي أن ُيعدم؟، أو »كيف؟«، عندما متعن التفكير في هذا األمر 

ستدرك أن هذه التفاصيل مهمة للغاية فيما يتعلق بإستراتيجيتك في املناظرة- بالنسبة لكثير من 

أعضاء اجلمهور واحلكام قد يكون هناك فرق كبير بني إعدام سفاح باحلقنة القاتلة، وبني قتل سارق 

األشياء التافهة شنقًا أمام املأل. 

ولذلك في كل املناظرات تقريبًا سوف حتتاج إلى تقدمي تفاصيل أكثر مما تقدمه القضية نفسها، 

فإذا كنت تدعم عقوبة اإلعدام، يجب عليك أن حتدد من الذي يجب إعدامه؟ وكيف؟ وإذا كنت تؤيد 

التدخل العسكري حلماية حقوق اإلنسان، فعليك أن حتدد من سيقوم بالتدخل؟ وكيف؟ وحتت أي 

ظروف؟ وإذا كنت تعارض التدخل العسكري حلماية حقوق اإلنسان، فعليك أن حتدد ما هي البدائل 

)إن وجدت(؟ مبعنى آخر حتتاج إلى بلورة مقترح متكامل أشمل بكثير من مجرد تأييد أو معارضة 

قضية معينة. 

املناظرة هي جدال منظم حول موضوع محل  أال وهو:  األساسي  املناظرة  معنى  نتذكر  أن  املهم  من 

يكون  فبينما  املتحدة، ولذلك  األمم  ملؤمترات  أو منوذجًا  برملانًا شبابيًا  ليست  املناظرة  إن   - نزاع 
وضوح مقترح فريقك من األهمية مبكان، ينبغي أن تدرك أنه مهم ألنه يساعدك في اجلدال بشأن 

املوضوع الرئيسي للمناظرة، ويستخدم الكثير من املناظرين تفاصيل مطولة ومعقدة حول مقترحاتهم 

في موضوع القضية قيد املناظرة وبهذا يشجعون كال الفريقني على قضاء معظم وقت املناظرة في 

المتوسط
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اختيار تفاصيل أكثر دقة تكون في أغلب األحيان غير وثيقة الصلة باملوضوع الرئيسي للمناظرة، 

وليس هذا هو الغرض من مقترح الفريق، فحينما تتبنى مقترحًا معينًا لفريقك عليك أن جتعله سلسًا 

وسهاًل وواضحًا، وأن جتعله ثانويًا بالنسبة للموضوع الرئيسي للمناظرة. 

النموذج

إن أسهل مقترح لفريق ما هو منوذج أو عرض ميكن تنفيذه، ولتوضيح هذه الفكرة سنسوق املثال 

التالي: لنفترض على سبيل املثال أن فريقك يجادل لصالح ترخيص احلشيش كما ذكرنا سابقًا، 

ليس كافيًا أن تقول »يجب أن يرخص احلشيش« فهذه العبارة فضفاضة جدًا وتعني كل شيء بدءًا 

بترخيص احلشيش ألسباب طبية محددة وانتهاءًا بترخيصه حتت أي ظرف وترخيصه للناس من 

مختلف األعمار واستخدامه كمخدر - ينبغي على فريقك أن يذهب إلى أبعد من هذا ليقدم منوذجًا 

محددًا - على سبيل املثال بإمكانك أن تقدم احلجج التالية:

على مجلس النواب أن يصدر قانونًا يهدف إلى:  -1

• إزالة املنع القانوني املطلق على استخدام احلشيش كمخدر.  

• فرض التراخيص لبيع احلشيش.  

• فرض أن يكون استهالك احلشيش إما في البيت أو في أماكن محددة ومرخصة.  

• فرض أن يكون هناك حتذيرات صحية على منتجات احلشيش.  

• فرض الضرائب على مبيعات احلشيش.  

2- على الهيئة العليا للصحة، أو أي مؤسسة صحية مشابهة أن تقوم بحمالت توعية جماهيرية 

للتحذير من مخاطر استخدام احلشيش.

هذه  التدخني، وفي  بها  يعامل  التي  نفسها  بالطريقة  يعامل احلشيش  أن  ينبغي  آخر،  مبعنى 

احلالة فإن النموذج ينطوي على سياسة محددة ميكن تطبيقها من خالل املؤسسات احلكومية، غير 

أن احلال ليس هكذا دائمًا، فقد رأينا سابقًاً كيف ميكن أن تكون الضمائر »نحن« و »نا« مصدرًا 

لإلرباك في بعض املناظرات، ألن بعض املناظرات تتعلق بإجراءات حكومية والبعض اآلخر بتصرفات 

فردية. 

اإىل اأي مدى يجب اأن يكون النموذج حمدداً؟

لقد بيَّنا أن النموذج يعتبر ضروريًا لكثير من املناظرات لضمان الوضوح، ولكن إلى أي مدى 

يجب أن يكون النموذج محددًا؟، من املعلوم أن أي فكرة يجب أن تكون بسيطة وثانوية بالنسبة 

للموضوع األساسي للمناظرة، ولكن ماذا يعني هذا لتكوين النموذج؟
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إن اإلجابة السهلة والتي غالبًا ما ُيعتد بها هي: أن فريق املواالة ال يحتاج أن يكتب التشريعات، مبعنى 

أن فريق املواالة ال يحتاج بطبيعة احلال أن يوضح كيفية عمل منوذجه بالدرجة ذاتها من الوضوح 

والدقة املتوقعة من حكومة مثاًل عند سن قانون أو اقتراح سياسة جديدة. 

وعلى نحو أكثر حتديدًا فإن درجة الدقة يجب أن تتحدد في ضوء سياق املدى الذي يحتاج الفريق 

أن يثبت قضيته، ولقد بينا سابقًا أنه في معظم القضايا يحتاج فريق املواالة فقط أن يبني أن القضية 

صحيحة بشكل عام، أو أنها صحيحة كقضية عامة، ولذلك فإن النموذج ينبغي أن يكون محددًا 

بشكل كاٍف ليتسنى لفريق املواالة توضيح أن القضية صحيحة كقضية عامة وال يحتاج النموذج أن 

يكون أكثر حتديدًا من هذا.

ولنأخذ مثاًل القضية: »يعتقد املجلس أننا يجب أن ندعم عقوبة اإلعدام«. فإن فريق املواالة لن 

يكون باستطاعته فعليًا أن يبني هذه القضية على أنها صحيحة كقضية عامة دون حتديد من الذي 

سيتم إعدامه وبأي شكل سيتم ذلك، وكما شرحنا ذلك سابقًاً فإن هناك تفاوتًا شاسعًا بني املجرمني 

وأساليب اإلعدام مبا ال يدع لنا مجااًل لدعم عقوبة اإلعدام حتى ولو كقضية عامة دون معرفة الكثير 

من التفاصيل.

ولكن فريق املواالة ال يحتاج إلى حتديد مثاًل كم من املدة ستعطى للمجرم لكي يستأنف ضد 

احلكم الذي وقع عليه، وال إلى أي مدى ستتوافر للمجرم خيارات االستئناف؟ - لو أن حكومة أرادت 

أن تنفذ عقوبة اإلعدام فسيطلب منها أن حتدد كل هذه التفاصيل، أما فريق املواالة مثاًل فال يحتاج 

إلى كل تلك التفاصيل ألن طبيعة عقوبة اإلعدام بشكلها املطول والدقيق ليست لها عالقة مباشرة 

بالسؤال العام حول وجوب دعم عقوبة اإلعدام من عدمه، ولهذا نقول عادة أنه على عكس أي حكومة 

فإن فريق املواالة ال يحتاج إلى كتابة التشريع.

البديل من املع�ر�سة

وماذا عن فريق املعارضة؟ إلى اآلن تناولنا بالشرح احلاالت التي يقوم فيها فريق املواالة باقتراح 

منوذج، إال أن فريق املعارضة يجب عليه أن يعارض بنموذجه اخلاص به، مبعنى أن يقدم البديل.

وهذا وارد حتديدًا عندما يصعب الدفاع عن الوضع الراهن - في املناظرات التي تتضمن مقترحًا 

للتغيير فإن فريق املواالة عادة ما يقترح تغييرًا للوضع الراهن، بينما يتولى فريق املعارضة الدفاع 

عن الوضع الراهن وتأييد بقائه على ما هو عليه، والبديل الذي يتقدم به فريق املعارضة يعتبر مهمًا 

واستراتيجيًا في آن عندما يصعب الدفاع عن الوضع الراهن. 

على سبيل املثال لنفترض أن القضية: »يعتقد املجلس أننا يجب أن نتدخل عسكريًا حلماية حقوق 

اإلنسان«. ولنفترض أيضًا أنك في فريق املعارضة - عرَّف فريق املواالة الضمير »نحن« مبعنى 

»املجتمع الدولي الذي يتصرف من خالل املنظمات الدولية أو اإلقليمية« وأعد منوذجًا يدعم الضربات 
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اجلوية ضد األنظمة واجليوش التي ترتكب ممارسات واسعة من التعذيب واإلبادة اجلماعية، واملثال 

األساسي الذي يستخدمه الفريق في محاججته هو حملة حلف الناتو في عام 1999م في يوغوسالفيا 

حيث قامت الواليات املتحدة ودول أخرى من أعضاء حلف الناتو بضرب يوغوسالفيا بالقنابل ردًا 

على هجوم يوغوسالفيا على املدنيني األلبان في إقليم كوسوفو، وفي مثل هذه احلالة، فإن فريقك 

سوف يثير دون شك حججًا ضد التدخل العسكري مثل:

• التدخل العسكري رد وحشي غير مبرر يتضمن غالبًا أضرارًا فادحة مصاحبة )مبعنى ضرب 
أهداف غير مقصودة(.

• التدخل العسكري يضر البنية التحتية، مثل مرافق املياه والطاقة، ويؤدي إلى معاقبة املدنيني 
على جرائم زعمائهم.

• التدخل العسكري يعجل باالنتهاكات حلقوق اإلنسان التي كانت حتدث مسبقًا. 
• التدخل العسكري يوفر للقيادة احمللية القمعية عدوًا واضحًا للعب ورقة الوطنية، ويزيد الدعم 

احمللي لهذه القيادات املستبدة.

قد تكون هناك حجج مقنعة أو قد ال تكون، ولكنها حتمًا ستقابل برد بسيط وفعال من فريق 

املواالة : »بكل تأكيد هناك مشاكل متعلقة بالتدخل العسكري ولكن على األقل إننا نقترح عمل شيء 

ما - ميكن للمعارضة أن يتذمروا كما يريدون، ولكنهم لم يقدموا لنا أي حل بديل ملشكلة خطيرة 

وواضحة للعيان«.

املناظرة،  أثناء  هوادة  بال  يسلكه  أن  املواالة  لفريق  الذي ميكن  البسيط واملؤثر  اخلط  هو  هذا 

وميكن للمتحدث الثالث على سبيل املثال أن يبدأ حديثه بالقول: »السيدات والسادة إن موضوع هذه 

املناظرة يتناول قضية كيفية التعامل مع مشكلة خطيرة وهي التعذيب واإلبادة اجلماعية، وقد اقترحنا 

التدخل العسكري، ورغم أن هذا املقترح قد ال يكون مثاليًا، إال أننا بينا أنه مع ذلك حل فعال، أما 

فريق املعارضة فلم يقدم أي مقترح«. )وميكن للمتحدث باخلطاب اخلتامي أن يستخدم هذا النوع 

من املقدمة - سيتم شرح اخلطب اخلتامية بتفصيل أكثر في الفصل الرابع(. 

ولذلك فإن اإلجابة البسيطة لفريق املعارضة ميكن أن تكون على هيئة اقتراح بديل آخر للحل 

الذي تقدم به فريق املواالة، وفي هذه احلالة فإن فريق املعارضة ميكن أن يجادل لصالح العقوبات 

االقتصادية أو الضغط الدبلوماسي أو احملاكمات املستمرة ملجرمي احلرب في محاكم دولية أو أي 

بديل آخر أو أي توليف محدد من هذه البدائل - تسمح هذه اإلستراتيجية للمعارضة بانتقاد التدخل 

العسكري ولكنها كذلك جتعلها سبَّاقة في اقتراح بدائل ممكنة.
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هل البديل �سروري فعاًل؟

في املثال السابق كان ضروريًا بالنسبة للمعارضة أن يقدموا بدياًل وذلك لسببني:

• كانت طبيعة املشكلة )التعذيب واإلبادة اجلماعية( انفعالية بشكل كاٍف كي تتطلب نوعًا من الرد 
وأال يترك املوضوع دومنا بديل.

• كان من فوائد تقدمي البديل أن يسهل ال أن يعقد منهجية فريق املعارضة، مبعنى لو أن فريق 
املعارضة لم يقدم بدياًل لكان عليهم أن يدخلوا في جدل طويل ومتشنج - »التدخل العسكري خطأ 

ولكننا ال نستطيع أن نقدم بدياًل«. 

بيد أنه في كثير من املناظرات، ال يحتاج فريق املعارضة إلى تقدمي بديل بتاتًا، وهذا يعود إلى 

األسباب التالية:

• تكون املشكلة قيد املناقشة غير انفعالية، وبذلك ال يجني فريق املواالة الكثير إذا ما تذمروا أن 
فريق املعارضة لم يقدم ردًا واضحًا.

• البديل الذي يقدمه فريق املعارضة قد ُيعقـد بدل أن يـُبسط منهجية فريق املعارضة.
• قد يكون البديل املقترح من املعارضة هدفًا سهاًل للهجوم والنقد من قبل فريق املواالة.

لننظر إلى هذه القضية على سبيل املثال: »يعتقد املجلس أنه يجب أن تكون هناك عملة عاملية 

موحدة«. في هذه احلالة سوف يحتاج فريق املواالة رمبا إلى منوذج معقد نوعًا ما لشرح كيف ميكن 

تفعيل هذه العملة؟، وكيف سيتم احتساب نسب الفائدة الرسمية في ظل هذه العملة املوحدة وهكذا، 

ويواجه فريق املعارضة حتديًا يتمثل في السؤال املهم: هل تقدمي بديل مفصل ضروري؟

كان باإلمكان أن يطور فريق املعارضة منوذجًا بدياًل معقدًا - على سبيل املثال كان بإمكان فريق 

املعارضة أن يجادل لصالح دمج العمالت الوطنية في عمالت إقليمية، أي عملة موحدة ألوروبا وعملة 

موحدة آلسيا وعملة موحدة ألمريكا الشمالية وهكذا، وميكن للفريق أن يشرح بالتفصيل كيف ميكن 

إدارة هذه العمالت املختلفة ومن ثم تقدمي األسباب التي جتعل من العمالت اإلقليمية بدياًل أفضل 

من العملة العاملية.

غير أن هناك إشكاليات في مثل هذه املنهجية:

• قد تكون املناظرة معقدة مبا فيه الكفاية بدون منوذج للمعارضة، ولذا جتنبًا ملزيد من التعقيد 
يحسن باملعارضة أن تنصت للمواالة، ومن ثم تتبع الثغرات في النموذج املقدم منهم بداًل من تقدمي 

منوذج خاص باملعارضة مكافئ من حيث التركيب والتعقيد. 

• تقدمي منوذج في هذه احلالة لن يؤدي إال إلى إعطاء الفرصة لفريق املواالة ملهاجمة هذا النموذج.
• إضافة إلى هذه الفرصة الذهبية التي يقدمها فريق املعارضة لفريق املواالة ملهاجمة منهجيتهم 
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في  الوحيد  الفريق  فقط  ليس  أنه  في  يتمثل  استراتيجيًا  مكسبًا  يحقق  املواالة  فريق  فإن  البديلة 

املناظرة الذي يتحمل عبء تقدمي النموذج وشرحه والدفاع عنه، وإذا لم يقدم فريق املعارضة منوذجًا 

فإن احلكم قد يعتقد »أن املواالة لم يقوموا بشرح منوذجهم بشكل كاف، ولم يبينوا أن هذا النموذج 

عملي وناجح، ولذلك فإن فريق املعارضة ينبغي أن يفوز«. وباملقابل ميكن للحكم أن يقول: »صحيح 

أن املواالة لم يقوموا بشرح منوذجهم جيدًا، ولم يبينوا أنه عملي وقابل للتطبيق، ولكن فريق املعارضة 

بدوره لم يقدم شرحًا مقنعًا لنموذجهم«. 

ولذا فإنه في مثل هذه املناظرات حتديدًا، يكون من األفضل للمعارضة أن تدافع عن الوضع 

الراهن، باختصار ميكن للمعارضة أن جتادل: »ال شك أن هناك مشاكل كثيرة في النظام احلالي، 

إال أنه ال يوجد حل سهل لهذه اإلشكاليات، وتقدمي عملة عاملية موحدة سيزيد الطني بلة، ولذا فإننا 

في فريق املعارضة ندعو إلى اإلبقاء على الوضع على حاله«. 

وفي األول واألخير فإن هناك أسبابًا إستراتيجية قوية مع وضد تقدمي البدائل من جانب فريق 

هذا  فإن  ال  أم  محددة  مناظرة  في  منوذجًا  بالفعل  تستخدم  املعارضة  كانت  ما  وإذا  املعارضة، 

كل  أن  هي  هنا  املهمة  النقطة  القضية وتفاصيلها، وليست  محددات  على  أساسي  بشكل  يعتمد 

فريق معارضة يحتاج إلى تقدمي منوذج بديل، ولكن أن كل فريق معارضة يحتاج أن يفكر بدقة 

وإستراتيجية في ما إذا كان عليه أن يقدم بدياًل. 

هل على البديل اأن يع�ر�ض الق�سية؟

لـو كـان هنـاك أمر في غاية الوضوح من األمور املتعلقة بتقدمي البديل فهو أنه يجب أن يكون 

بدياًل فعاًل، وهذا يعني أنه لو كان بإمكانك أن تأخذ بنموذج املواالة ومنوذج املعارضة في الوقت 

يعارض  لم  املعارضة  فريق  اإلطالق، وأن  على  بدياًل  ليس  املعارضة  أن منوذج  يعني  فهذا  نفسه 

القضية البتة.

املواالة  يقدم  سوف  الكحول«.  منع  يجب  أنه  املجلس  »يعتقد  كمثال:  القضية  هذه  إلى  لننظر 

منوذجًا سهاًل وواضحًا يشرح كيف ميكن أن يتم منع ُشرب الكحول، وميكن لفريق املعارضة أن يرد 

مبا يعتقده أنه بديل ذكي وعقالني، فيقوم باملجادلة: »نتفق مع فريق املواالة أن الكحول مادة ضارة 

جدًا وأن استعمالها يجب أن يكون على أضيق نطاق، ولكننا نعتقد أن السياسة األكثر فاعلية هي 

أن نقوم بحملة توعية جماهيرية شاملة حول أضرار الكحول، وهذا هو البديل الذي نتقدم به«.

ما هي املشكلة في هذا البديل املقترح من املعارضة؟ إنه ليس بدياًل بالفعل مبعنى أنه ال يدخل في 

عالقة مضادة مع مقترح املواالة، ألن فريق املواالة ال يحتاج إال إلى أن يوضح فقط أن التشريعات 

النقطة كفيلة بأن  والتوعية ميكن تطبيقهما أيضًا )كما هو احلال في كثير من املخدرات(، وهذه 

تقوض موقف املعارضة متامًا، وذلك ألن فريق املعارضة بإمكانه تأييد حملة التوعية، ولكن عليه كذلك 
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أن يقدم أسبابًا قوية ووجيهة ملاذا يعارض منع الكحول، وليس فقط ملاذا تعتبر حملة التوعية أكثر 

فاعلية في احلد من استهالك الكحول.

ولذلك فإن القاعدة الذهبية هي: ليس كافيًا بالنسبة لفريق املعارضة أن يختلف مع فريق املواالة )على سبيل 

املثال، »لدينا بديل آخر أكثر تأثيرًا«(. إذا كان منوذج فريق املواالة قاباًل للتنفيذ جنبًا إلى جنب مع منوذج فريق 
املعارضة فإن هذا يعني أن فريق املعارضة لم يعارضوا املواالة مطلقًا.

املع�ر�سة ال�سقيمة

بيَّناه حتديدًا: بدائل املعارضة ملقترح املواالة، وقد  من املهم جدًا أن تتذكر فرق املعارضة ما 

الحظنا أن هذه البدائل ميكن أن تكون مفيدة جدًا. بيد أنني لم أقل مطلقًا أن فريق املعارضة ميكن 

أن يقدم بدياًل لالفتراضات األساسية التي تقوم عليها قضية املناظرة نفسها. 

لنفترض على سبيل املثال أن القضية هي: »يعتقد املجلس أن )االقتصاد اجلديد( سيفيد العالم 

النامي« وأن فريق املعارضة يجادل: »نعارض القضية ألن )االقتصاد اجلديد( ليس له وجود وإمنا 

اإلجابة  إن  هذه طريقة صحيحة؟  فهل  اإلعالم«.  براقة وجوفاء من صنع  عبارة عن شعارات  هو 

ال. قد يكون ما قاله فريق املعارضة توصيفًا صحيحًا لالقتصاد اجلديد ولكن ذلك ال  ببساطة – 

يجعل موقفهم صحيحًا بالضرورة، ألن القضية تفترض أن هناك اقتصادًا جديدًا وليس مطلوبًا من 

فريق املعارضة فقط معارضة القضية بل نفيها أيضًا، فكان على فريق املعارضة أن يجادل: »لن يفيد 

)االقتصاد اجلديد( دول العالم النامي«. 

كان متوقعًا من فريق املعارضة ببساطة معارضة فريق املواالة وليس معارضة أولئك الذين قدموا 

القضية، وعلى كل فإن حاالت املعارضة السقيمة هذه ما كان لها أن تظهر لو أن فريق املعارضة 

كان قد قام باتباع العملية الصحيحة في حتديد موضوع املناظرة كما شرحنا ذلك سابقًا. 

حتديد �سقف التوقع�ت

لقد بينا حتى اآلن احلالة التي يقترح فيها فريق املواالة أو فريق املعارضة منوذجًا، مبعنى تقدمي 

فريق املواالة وفريق املعارضة مقترحًا محددًا على هيئة خطة إجرائية يتوجب اتباعها. 

لكن ينبغي أن تدرك أن فكرة فريقك ال حتتاج دائمًا إلى أن تكون على هيئة منوذج ميكن تنفيذه، 

فغالبًا ما تسأل القضايا املطروحة للمناظرة إلى أي مدى ميكن لشيء ما أن يكون مرغوبًا أو غير 

مرغوب؟ وفي العادة يتوجب على فريق واحد على األقل أن يرسم خطـًا في الرمل، مبعنى أن يحدد 

الفريق السقف الذي يعتبره مثاليًا ومقبواًل. 

هذه  في   - جدًا«  عنيفًا  أصبح  التلفزيون  أن  املجلس  »يعتقد  التالي:  املثال  ذلك  على  لنضرب 

القضية ليس مطلوبًا من فريق املواالة أن يقترح منوذجًا مفصاًل لسياسة حكومية للحد من العنف 
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في التلفزيون، فالقضية )على األقل مبعناها الضيق( هي وصفية ملا هو قائم، وليست معيارية ملا 

ينبغي أن يتم عمله حيال هذا الوضع، وعلى فريق املواالة مع ذلك أن تكون لديه فكرة جيدة كفريق 

عن كمية العنف الذي يعرض على شاشات التلفزيون والذي ميكن اعتباره سقفًا مقبواًل، أن نقول 

إن »التلفزيون عنيف جدًا« ميكن أن يعني أي شيء بدًءا بـ »الصور والعنف املستمر على شاشات 

التلفزيون يعتبر أمرًا غير مقبول« وانتهاءًا بـ »العنف في برامج الكرتون الكوميدية يعتبر غير مقبول« 

- في مثل هذه األحوال يكون الوضع املثالي هو أن على فريق املواالة أن يحدد سقفًا للتوقعات 

بشأن كمية العنف الذي يبث في التلفزيون والذي سيكون محل نقاش، مبعنى أن يحدد منذ البداية 

ما هي أشكال العنف التلفزيوني التي ميكن اعتبارها غير مقبولة وتلك التي ميكن اعتبارها مقبولة 

في رأي الفريق. 

ولنأخذ هذه احلالة كمثال، ميكن للمتحدث األول من فريق املواالة أن يقول »سوف جنادل أن 

التلفزيون عنيف جدًا ألن هناك الكثير من العنف املفرط في البرامج اخليالية، ونحن في الوقت ذاته ال 

نعارض الصور األخرى من العنف في التلفزيون مثل تصوير األحداث العنيفة في البرامج اإلخبارية 

أو العنف في برامج الكرتون الكوميدية«.

كما ذكرنا سابقًا فإن فهم موضوع املناظرة مهم للغاية - إن فريق املواالة لم يقل: »نعني بكلمة 

»عنف« في هذه املناظرة العنف املفرط فقط، وسنبني لكم أن العنف املفرط شيء سيئ«. وفي هذه 

احلالة سيكون تعريف الفريق للقضية غير منصف بتأويل كلمة »العنف« على نحو يجعل املناظرة 

منحازة لصاحله، بل إن ما يقوله فريق املواالة هو: »يجب أن نبني أن هناك تفشيًا واسعًا للعنف، وأن 

هذا يسبب أضرارًا جسيمة، ولو كان العنف الوحيد في التلفزيون يقتصر على أفالم الكرتون وبرامج 

األخبار لسلمنا أنه ليس ثمة عنف مفرط في التلفزيون، إال أنه وبسبب الكم الهائل من العنف غير 

املبرر فإننا نرى أن التلفزيون عنيف جدًا«.

هذه  فيها  )مبا  القضايا  من  كثيرًا  أن  افتراض  من  ينبثق  التوقعات  سقف  مفهوم حتديد  إن 

العليا والدرجات  الدرجات  أو  الشدة واللني  تتعلق بطيف واسع من درجات  القضية( هي قضايا 

الدنيا، وباختصار ميكن أن تكون املناظرة حول ما هو السقف األنسب.

وميكن توضيح هذا اجلانب من املناظرة باستخدام الرسم التوضيحي التالي- لنأخذ موضوع 

العنف في التلفزيون مرة أخرى كمثال، حيث يحدد فريق املواالة سقف التوقعات عند مستوى الدرجة 

املهمة من العنف اخليالي املفرط، ولكنه سيتقبل راضيًا العنف التلفزيوني إذا كان يحتوي فقط على 

العنف في الصور ومشاهد األخبار.
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ينبغي أن ننتبه إلى أن محاولة شرح مفهوم النطاق أو الطيف )أو إعطاء أي رسم توضيحي 

لهما( أثناء املناظرة نفسها لن يقود إال إلى تعقيد األمور في أي مناظرة - على سبيل املثال ال ميكن 

لفريق املواالة أن يقول: »تخيلوا أن درجات العنف ترسم على خط....«، لكننا نقترحه هنا كأسلوب 

حتليلي يرافق عملية اإلعداد للمناظرة، وليس كأسلوب توضيحي للحاضرين أثناء املناظرة نفسها، 

وهو بهذا يعتبر مفيدًا لعدة أسباب :

• هذه الطريقة توضح لفريق املواالة أنهم ال يحتاجون إلى املجادلة في شيء مطلق وإمنا في حدود 
نطاق معني - لو أن هذه املناظرة: »يعتقد املجلس أن التلفزيون عنيف جدًا« كانت قد أعدت لفئة 

املناظرين األقل عمرًا وسألت أحدهم، »حول ماذا تدور مناظرتك؟« لرد عليك قائاًل: »إنها حول ما 

إذا كان العنف التلفزيوني جيدًا«. غير أن هذا يعتبر التحليل األكثر تسطيحًا، ألن أي فريق مواالة 

يستخدم هذه الطريقة ميكن أن يجادل: »يجب أال يكون هناك أي عنف في التلفزيون على اإلطالق« 

وهذه ليست طريقة إستراتيجية. 

»سيكون هذا املستوى مقبوال« »لكن نحن هنا«
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• هذه الطريقة توضح لفريق املعارضة على نحو مماثل أنهم ال ميكنهم أن يعارضوا شيئًا مطلقًا- 
الكثير من فرق املعارضة عندما تواجه مثل هذه القضية: »يعتقد املجلس أن التلفزيون عنيف جدًا« 

تنطلق في املجادلة: »الكثير من العنف الذي يبث في التلفزيون غير ضار أو أنه ضروري لدميقراطية 

صناعة القرار«. إال أن هذه العبارة ال توضح ملاذا ال يعتبر التلفزيون بشكل عام عنيفًا جدًا؟، ببساطة 

على فريق املعارضة أن يدرك أنه سيحتاج إلى أن يتناول حتى أخطر أشكال العنف التلفزيوني لكي 

يكسب املناظرة )إما باملجادلة أن هذه األشكال نادرًا ما تبث أو أن هذه األشكال من العنف ال 

تسبب ضررًا(. 

لو أن فريق املواالة  • هذه الطريقة تضمن أن يقدم فريق املواالة موقفًا متماسكًا وموحدًا، إذ 
لم يحدد ما يعتبره املستوى املقبول من العنف التلفزيوني فإن كل متحدث من املواالة سيستنتج 

أشياء مختلفة - على سبيل املثال ميكن للمتحدث األول من املواالة أن يجادل أن برنامج إيتشي 

وسكريتشي )برنامج كرتوني عنيف يعرض كجزء من برنامج آل شمشون( يشجع على العنف ضد 

القطط، أما املتحدث الثاني من املواالة بعد أن رأى أن حجة زميله األول قد استسخفها املتحدث 

األول من املعارضة فيمكنه أن ينسحب ليجادل أن املشكلة احلقيقية هي العنف في برامج األخبار 

الذي ال يعتبر مناسبًا للمشاهدة األسرية، واملتحدث الثالث من املواالة بعد أن يرى الهجوم على 

هذه احلجة ميكن أن يلجأ إلى املجادلة أن تلك األشكال من العنف األكثر تطرفًا هي التي تعتبر 

غير مقبولة، بالرغم من أن أيًا من املتحدثني لم يقل مطلقًا »حسنًا، أنتم على حق، لقد كانت حجتنا 

السابقة حمقاء«. إال أن هذا التراجع املستمر يؤدي في النهاية إلى موقف غير متماسك )وبالتالي 

موقف ضعيف جدًا( - إن رسم اخلط في الرمل أو ما أسميناه »حتديد سقف التوقعات« كما ذكرنا 

على األقل يوجه القوات إلى خط اجلبهة األول حيث ينبغي أن تدور رحى املعركة. 

إلى  الهروب  يتضمن  وال  تأكيد،  بكل  حلجتك  توضيح  أساسًا  هو  التوقعات  سقف  حتديد  إن 

تلك املواقع األكثر حتصينًا - سنناقش الحقًا هذا املوضوع عندما نتعرض ملوضوع لعب املواقف 

الصعبة، أما اآلن فيكفي أن نقول أن كل املبادئ التي شرحناها سابقًا )على سبيل املثال القرائن 

واحلاجة إلى توضيح احلقيقة العامة في أغلب املواقف( مازالت تنطبق بشكل مماثل على كل القضايا 

التي ذكرناها اآلن، ولنأخذ مثااًل ذكرناه سابقًاً، إذا كان عليك أن جتادل أنه »من األفضل أن تكون 

طيبًا من أن تكون ذكيًا« فإنه ليس من املعقول أن حتدد سقفًا للتوقعات بني أدولف هتلر )والذي ال 

تريد أن جتادل حوله( وبني بقية أفراد اجلنس البشري )الذين تعتبرهم أنت خارج نطاق املناظرة 

وليس لهم عالقة وثيقة باملوضوع(، وعليه فإن أسلوب حتديد سقف التوقعات هو في األساس توضيح 

لفكرة فريقك في املناظرات التي تتميز بدرجات متفاوتة مما ميكن تأييده وليس لغرض آخر. 
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الفكرة املتعلقة مبو�سوع�ت ج�نبية م�س�بهة ملو�سوع املن�ظرة

لقد حتدثنا كثيرًا عن الفكرة التي تتعلق مباشرة مبوضوع املناظرة، ولكن ماذا عن الفكرة املتعلقة 

مبوضوعات جانبية مشابهة؟

إن اإلجابة على هذا التساؤل هي أنك ال حتتاج ملثل هذه األفكار- على سبيل املثال لو أنك كنت 

جتادل »أنه يجب علينا دعم عقوبة إعدام اإلرهابيني« فأنت لست بحاجة لفكرة تتعلق مبا إذا كان 

يجب علينا أيضًا دعم عقوبة إعدام السفاحني من غير اإلرهابيني، وإذا لم تكن لديك هذه الفكرة فإن 

حكم املناظرة ال ميكن أن يعاقب فريقك على هذا )على األقل ليس بشكل مباشر(.

إال أنه قد يكون من املفيد أن تكون لديك فكرة حول املوضوعات اجلانبية املشابهة وبهذا تكون 

لديك في األساس املميزات نفسها التي ذكرناها سابقًا: إن وجود الفكرة يساعدك في توضيح موقف 

فريقك، كما أن وجودها يساعدك على جتنب التخبط في بناء موقف فريقك، وفي املناظرات التي 

تستخدم فيها املداخالت، يساعد وجود الفكرة في جتنب االرتباك املفاجئ. )سيتم شرح املداخالت 

بشكل مفصل الحقًا(، ولذلك فإن السؤال األول الذي ميكن طرحه حول املوضوعات اجلانبية هو: 

»وماذا عن املوضوع ]س[؟، ما هي فكرتنا عنه؟«. )كما ذكرنا سابقًاً فإن فكرة الفريق حول املوضوع 

قد تكون أنه ليس له عالقة، وأن الفريق لن ينجر إليه بطريقة أو بأخرى(.

إال أن هناك سؤااًل آخر : »واآلن بعد أن حددنا فكرتنا حول املوضوع ]س[ فهل نوضح ذلك في 

البداية، أم ننتظر حتى تتم إثارة املوضوع من قبل املعارضة؟«

ليس ثمة إجابة واحدة وبسيطة على هذا السؤال، يجب أن يتم حتديد اإلجابة في ضوء الظروف 

احمليطة باملناظرة وسياقها، وفي أغلب احلاالت لو كان املوضوع اجلانبي مهمًا مبا فيه الكفاية جلذب 

اهتمامك أثناء مرحلة اإلعداد، فحرّي بك أن توضح فكرتك حوله منذ البداية. وأساسًا فإن توضيح 

فكرة فريقك حول موضوع ما ال تكلف سوى جملة أو جملتني من خطاب املتحدث األول، ولكنها ميكن 

أن تساعد في جتنب الكثير من سوء الفهم الحقًا - على سبيل املثال الفريق الذي يجادل أننا: »يجب 

علينا دعم عقوبة إعدام اإلرهابيني« ينبغي عليه أن يشرح منذ البداية ما إذا كان يدعم كذلك عقوبة 

إعدام السفاحني من غير اإلرهابيني )أو آخرين(. يعتبر هذا التوضيح مفيدًا حتديدًا ألنه يشرح ما 

إذا كان فريق املواالة يدعم عقوبة اإلعدام بحق اإلرهابيني على أساس أنهم يقتلون الكثير من الناس 

أم على أساس أنهم يفعلون ذلك كجزء من أيدلوجية سياسية أو اجتماعية، ويجدر بك أن توضح أكثر 

املوضوعات تعلقًا مبوضوع املناظرة الرئيسي، وذلك في البداية ألن ذلك يساعد في توضيح املوضوع 

األساسي أو املوقف األساسي في املناظرة.

ويستثنى من هذه الطريقة تلك املوضوعات التي يستحسن أن يترك للمعارضة أمر إثارتها، وهذه 

املوضوعات حتديدًا تتميز بالتالي:
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• ليس لها عالقة مطلقًا.
• نقاط من املمكن أن تسبب صعوبة إذا ما أثارها فريق املعارضة، ولكنها في الوقت ذاته نقاط 

رمبا لن يأخذها فريق املعارضة في احلسبان. 

ولذا فإن التوجيه الواضح الذي ميكننا تقدميه فيما يتعلق باملوضوعات اجلانبية هو: أن الكثير من 

املوضوعات التي ليست جوهرية بالنسبة ملوقف فريقك تظل مهمة بالنسبة للنتيجة العامة للمناظرة، ولذا عليك 
أن تفكر في هذه املوضوعات، وكيف ميكن لفريقك أن يتعامل معها.

جت�هل منوذجك

ال داعي لبناء منوذج إذا لم تكن عازمًا على االستفادة منه والرجوع إليه، ولذا فإن منوذجك يجب 

أن يكون أساسًا حلججك أثناء املناظرة. 

إن الفرق بني املواالة واملعارضة في هذا اجلانب يكمن في أن األمر األكثر أهمية بالنسبة لفريق 

فإن  املواالة خصائص منوذجه  فريق  أن جتاهل  يتجاهلوا منوذجهم، ولو حدث  أال  هو  املعارضة 

املوضوع الذي يتعلق  به النموذج سيظل وثيق الصلة باملناظرة - على سبيل املثال، لو افترضنا 

أن فريق املواالة في املناظرة التالية: »يعتقد املجلس أنه يجب علينا ترخيص احلشيش« قد جتاهل 

عناصر منوذجه املتعلقة باللوائح وعملية الترخيص، فإنه ال يزال بإمكانه املجادلة مبوقف مقنع لصالح 

ترخيص احلشيش، وأن املناظرة ال تزال تدور حول موضوع ترخيص احلشيش. )بالطبع سيستحق 

الفريق النقد بسبب جتاهله جزءًا من منوذجه(.

بيد أن فريق املعارضة يفتقر إلى مثل هذا االمتياز، ولنأخذ القضية التالية على سبيل املثال: 

»يعتقد املجلس أن علينا دعم السماح بالهروين على سبيل التجربة«. حيث قام فريق املواالة ببناء 

فكرة ومنوذج لشرح كيف سيتم تطبيق هذه التجربة، وبشكل عام اقترح فريق املواالة أن تتم عملية 

جتريب محدودة يتم فيها توزيع مادة الهروين على املدمنني الذين يخضعون لإلشراف الطبي بغرض 

من  األول  املتحدث  قال  وبعدها  األخرى،  الصحية  واملشاكل  املفرطة  اجلرعات  مخاطر  من  احلد 

فريق املعارضة إن فريقه يعارض فكرة السماح بتعاطي الهروين على سبيل التجربة، وبداًل من ذلك 

سيدعم التشديد األمني على تعاطي هذه املادة وكذلك سيدعم محاكم املخدرات - لم يتم إعطاء 

تفاصيل إضافية من فريق املعارضة حول ما يقصدونه بذلك، ومع استمرار املناظرة استمر فريق 

املواالة بتطوير موقفه الداعم لفكرته التي تقول بوجوب السماح بتعاطي الهروين على سبيل التجربة 

- رفض فريق املعارضة بشدة منوذج وفكرة فريق املواالة ولكنه لم يشر مرة أخرى إلى موضوع 

محاكم املخدرات والتشديد األمني، ولقد أصاب هذا التجاهل أو اإلغفال فريق املعارضة في مقتل، 

فلو أن فريق املواالة كان قد جتاهل فكرته، لكان باستطاعته رمبا أن يفوز باملناظرة لصالح القضية 

املطروحة وهي »دعم فكرة السماح بتعاطي الهروين على سبيل التجربة«. لكن الذي أغفل عناصر 
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الفكرة ليس فريق املواالة وإمنا فريق املعارضة، ولذا فإن مقترحهم بالكامل قد أسقط خارج املناظرة، 

والرسالة التي يجب أن نتعلمها هنا هي: أال تقدم بدياًل من األساس أفضل من أن تعد بأنك ستقدم بدياًل ثم 

تتجاهل ما وعدت به.

كيف نتجنب تفنيد النم�ذج؟

الفصل الثاني مخصص لشرح مفهوم التفنيد، غير أنه من املهم أن نشير هنا إلى طريقة شائعة 

من طرق تفنيد النماذج ولكنها غير صحيحة وغير مجدية. 

لنفترض أنك في قفص االتهام في جرمية جنائية وأن هناك شاهدًا واحدًا في القضية يعتمد 

عليه اإلدعاء - يقول هذا الشاهد: »أنا متأكد إلى حد ما أن املتهم هو الشخص الذي رأيته... مما 

أتذكره على كل حال... املجرم الذي رأيته كان يرتدي قناعًا... ولكن شكل األنف يبدو لي مألوفًا... 

» شكرًا  بساطة:  بكل  القول  اإلدعاءات ميكنك  على هذه  ترد  أن  منك  يطلب  أعتقد«. وعندما  كما 

سيدي القاضي أنا أرى أال أدلي بأي تفسير عن مكان وجودي في تلك الليلة، ألن صلب القضية 

هو أن على اإلدعاء أن يثبت فيما ال يدع مجااًل للشك أنني أنا الذي ارتكبت اجلرمية، وكما ترون 

أن الشاهد الوحيد ليس واثقًا من شهادته، ونظرًا ألن االدعاء لم يثبت دعواه، فال يهمني أن أبني 

أنها خاطئة« - مثل هذا الرد يعتبر إجابة مقبولة، على األقل في أغلب محاكم اجلنايات في مختلف 

أنحاء العالم، والسبب في ذلك أن اإلجراءات والقواعد املتبعة في احملاكمات اجلنائية عادة ما تـُغلـِّب 

جانب مصلحة املتهم. 

أما بالنسبة لفريق املعارضة في املناظرة فال ينطبق عليه ما ينطبق على حالة احملاكمة اجلنائية، 

ولذلك فليس كافيًا ملتحدث من املعارضة أن يقول مخاطبًا خصمه من املواالة: »أنت لم تبني كيف 

ميكن تطبيق النموذج الذي اقترحته« كلما تقدم فريق املواالة بنموذج يتعلق بالقضية موضع النقاش 

ألن هذا يؤدي في النهاية إلى أن يعتقد فريق املواالة أنه »مهما قدمنا من تفاصيل للنموذج الذي 

نقترحه فإن املعارضة ستقول نفس الشيء«، أي »أنتم لم تبينوا كيف ميكن تطبيق النموذج الذي 

اقترحتموه«، ولذا فإن الطريقة األفضل هي: 

إذا كان والبد من انتقاد فريق املواالة على عدم شرح كيفية تطبيق منوذجهم، فعليك االنتظار حتى 

تقابل فريق مواالة لم يقم فعليًا بشرح الكيفية التي ميكن من خاللها تطبيق النموذج الذي يقترحه، 

أما إذا وجهت نفس االنتقاد لفريق قضى دقيقتني كاملتني من الوقت املخصص ملتحدثه األول لشرح 

كيفية تطبيق النموذج املقترح، فإن صيحاتك لن تكون إال كمن يصيح في واٍد، أو كمن ينفخ في 

رماد، وعليك أن تتذكر أن فريق املواالة ليس عليه أن يكتب التشريع.

بصرف النظر عما إذا كنت تنتقد فريق املواالة على أساس هذه األمور أم ال، فإنه يتوجب عليك 

أن توضح ملاذا في رأيك يصعب تطبيق منوذجهم املقترح؟ - الكثير من املتحدثني يقولون: »لم يوفق 
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فريق املواالة في توضيح كيفية تطبيق منوذجه« ولكنهم في ذات الوقت ال يقدمون أي حجج تذكر 

السبب في عدم إمكانية تطبيق منوذج املواالة، أو كيف أنه صعب التطبيق من وجهة نظرهم؟، وعادة 

ما يكون رد فعل كثير من حكام املناظرات كما يلي: »رمبا أن املواالة لم يثبتوا أن منوذجهم ناجح، 

ولكنهم على األقل حاولوا أن يدعموا موقفهم حيال القضية املطروحة للمناظرة، وهذا في حد ذاته 

نقطة إيجابية«.

بالتأكيد ميكن لفرق املعارضة أن تتذمر كما تشاء حيال قوة البراهني التي يسوقها خصومهم، 

ولكنهم بحاجة إلى أن يتذكروا دائمًا أنه على عكس املتهم اجلنائي املشار إليه سابقًا، فإنهم ال 

يستفيدون من افتراض حسن النية. 

اإ�سرتاتيجية بن�ء املوقف

لقد متكنا حتى اآلن من شرح أسس بناء املوقف )بشكل أساسي متطلبات الفكرة املؤثرة(، وأشرنا 

إلى أهمية النماذج واملقترحات في تبسيط املواقف، وناقشنا في معرض احلديث عن هذين املستويني 

أفضل طريقة لتنظيم وتقدمي موقف فريقك، غير أننا لم نقدم أي توجيهات حول كيفية حتديد املقترح 

األكثر تأثيرًا للفريق، لقد شرحنا على سبيل املثال كيف ميكن أن نعد منوذجًا لترخيص احلشيش 

كمخدر، لكننا لم نسأل ملاذا يجب على فريق املواالة أن يقترح الترخيص كمخدر من األساس؟ مقابل 

البديل األسهل رمبا وهو الترخيص لألغراض الطبية، وهنا نكرر أنه من املستحيل أن نقدم أي قواعد 

ذهبية صاحلة لكل زمان ومكان ولكن هناك توجيهات مهمة ينبغي على كل مناظر أن يأخذها بعني 

االعتبار. 

املن�ظرة ولعب الأدوار

املناظرة طريقة مهمة وشيقة ملناقشة املوضوعات التي تواجه مجتمعنا، لكن املناظرة في األساس 

طريقة مصطنعة لعمل هذا، حيث يتوقع من املناظرين أن يتبعوا قواعد محددة ويستخدموا أطرًا 

متعارفًا عليها، كما أنه في العادة يتم إعطاء الفرق جانب القضية الذي يجب عليهم أن يدعموه، 

مبعنى أنهم عادة ال يختارون هذه املواقف، ولذلك بالرغم من أننا نناظر في موضوعات تهم املجتمع، 

إال أننا يجب أال ننسى أن املناظرة ليست مصممة لكي تكون منتدى عامًا، فاملناظرات ال تعكس 

بالضرورة املوضوعات املهمة في املجتمع، واملناظرون ال يتحدثون عن وجهة نظرهم احلقيقية في 

الغالب، إن املناظرة كما ذكرنا سابقًاً مهمة وشيقة ومفيدة ولكنها في ذات الوقت لعب أدوار أيضًا. 

المتقدم

املرشد في فن املناظرة )منوذج بطولة العالم ملناظرات املدارس(... الفصل األول - اإلعداد



املرشد في فن املناظرة )منوذج بطولة العالم ملناظرات املدارس(... الفصل األول - اإلعداد7676



7777

بالرغم من أنه قد ينتابك شعور شخصي بعدم االرتياح ألنك جتادل في جانب محدد في قضية 

معينة قد ال تعكس وجهة نظرك احلقيقية أو موقفك احلقيقي، إال أن عليك كمناظر أن تناظر وتبذل 

كل ما في وسعك في ذلك ضمن القواعد املتعارف عليها لكي تكسب اللعبة، وهذه هي أفضل طريقة 

لضمان مستوى رفيع من املناظرة، وكذلك لضمان تضارب مثير وشيق في وجهات النظر. 

وعلينا أن نتذكر هذا املبدأ في كل األوقات أثناء املناظرة، قد يبدو أن هذا أمر غير مبدئي متامًا 

وبراجماتي جدًا، إال أن هذا هو الواقع، فعندما ننظر في إستراتيجية بناء املوقف فإن املناظرين 

املاهرين يسألون سؤااًل واحدًا فقط وهو: أي املواقف سيضمن لنا الفوز بهذه املناظرة؟ هذه الطريقة هي 

100% براجماتية و 0% مشاعر ومعتقدات شخصية، وعلينا أن نتذكر أن املناظرة في األول واألخير 

ما هي إال لعبة تتضمن عددًا من القواعد، وما دمت تتبع تلك القواعد دائمًا في لعبك، فاعلم أن هذه 

هي الطريقة املثلى التي ستوصلك للفوز.

لعب املواقف ال�سعبة

لشرح هذا املفهوم سنبدأ مبثال من مناظرة من استراليا، حيث كانت القضية كالتالي: »يعتقد 

املجلس أن على احلكومة أن تعتذر إلى اجليل املسروق«. تشير عبارة »اجليل املسروق« في استراليا 

عن  قسرًا  إبعادهم  الذين مت  األصليني  السكان  من  األستراليني  األطفال  من  كبيرة  إلى مجموعة 

أسرهم في ظل السياسات احلكومية التي استمرت حتى عام 1970، واملناظرة التي نناقشها هنا 

حدثت في عام 1998، - في عام 2008 قامت احلكومة األسترالية أخيرًا بتقدمي اعتذار رسمي 

للجيل املسروق - ولكن هذه املناظرة مع هذا ال تزال متثل نقطة مهمة حول فن املناظرات حسب 

أسلوب بطولة العالم ملناظرات املدارس.

أثارت القضية، في أبسط صورها، سؤالني اثنني: 

• هل يستحق اجليل املسروق اعتذارًا؟ )وهذا السؤال األخالقي(.
• هل سيفيد هذا االعتذار األستراليني األصليني واملجتمع األسترالي عمومًا و/أو عملية املصاحلة 

بشكل عام؟ )وهذا السؤال العملي(.

على املستوى الشخصي، كان أفراد فريق املعارضة داعمني بشدة لفكرة االعتذار الوطني، بل 

كانوا يفضلون أن يكونوا هم فريق املواالة ولذلك فقد تعاملوا مع املناظرة من خالل اإلجابة على 

األسئلة التالية: 

لتقدمي  اآلن  مستعدًا  ليس  االسترالي  املجتمع  ولكن  االعتذار،  يستحق  املسروق  اجليل  »إن 

االعتذار، ألن االعتذار سيكون له أثر عكسي على جهود املصاحلة، وعليه يجب على احلكومة عدم 

االعتذار للجيل املسروق«.
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اتهم فريق املواالة فريق املعارضة بحق »بأنهم كانوا يريدون االعتذار ولكنهم لم يكونوا يتمتعون 

بالشجاعة الكافية التي متكنهم من االعتراف بذلك«. فهل كانت هذه طريقة جيدة للتعامل مع القضية 

أم ال؟ اإلجابة املباشرة هي أن الطريقة كانت صحيحة ولكنها ضعيفة، والسؤال الذي يطرح نفسه 

اآلن هو: ملاذا كانت هذه الطريقة صحيحة ولكنها ضعيفة؟ لإلجابة على هذا التساؤل نطرح هاتني 

النقطتني:

• سلـَّم فريق املعارضة بأحد املوضوعني الرئيسني للمناظرة وهو )القضية األخالقية(.
• وافق فريق املعارضة أساسًا من حيث املبدأ على االعتذار، ولكنه جادل بأن يؤجل هذا االعتذار 

حتى يكون املجتمع األسترالي مستعدًا لذلك.

واملوضوع األكثر أهمية هو أن فريق املعارضة بدا وكأنه ضعيف يتهرب من املواجهة، وحكام 

املناظرات ال يتهاونون عمومًا مع الفرق التي ال حتسن القيام بدور املعارضة كما يجب، وفي هذه 

احلالة كان على فريق املعارضة أن يأخذ موقفًا قويًا وحازمًا بداًل من موقفه االعتذاري والتبريري، في 

موضوع عاطفي كهذا، كان ينبغي أن يرافق هذا املقترح إقرار باحلساسيات التي حتف املوضوع 

كنوع من التنبيه كما ناقشناه سابقًا، عندها فقط سيكون املقترح أكثر تأثيرًا وفاعلية.

على سبيل املثال كان املفروض أن تكون نقطة البداية هكذا:

»اجليل املسروق ال يستحق االعتذار ألن سياسة اإلبعاد القسري متَّت على أيدي 

أخالقي  التزام  ثمة  فليس  نبيلة،  يعتبرونها  كانوا  ألهداف  تنفيذًا  السابقة  األجيال 

لالعتذار  السابقة، سيكون  األجيال  تصرفات  على  تعتذر  أن  املعاصرة  األجيال  على 

أهمية  األكثر  االحتياجات  عن  االنتباه  املصاحلة وسيصرف  جهود  على  عكسي  أثر 

لألستراليني األصليني )مثل الرعاية الصحية وغيرها(. هذه هي احلالة اليوم، وبالتأكيد 

ستكون كذلك غدًا، ولذا فإن االعتذار لألجيال املسروقة ليس له مبرر على اإلطالق كما 

أنه ليس أمرًا مسوغًا أبدًا، وال ينبغي على احلكومة أن تعتذر اليوم كما ال ينبغي عليها 

مطلقًا أن تعتذر في املستقبل«.

ه  طريقة املعارضة هذه قد تؤدي بالكثير من الناس إلى أن يذعنوا على مضض ولكن هذا مردُّ

فقط أنهم كانوا يفضلون أن يكونوا في جانب املواالة في تأييد القضية - ال شك أن هذه الطريقة 

أفضل ألنها أسهل وأقوى، وألنها جتادل في املوضوعني الرئيسني للقضية )األخالقي والعملي( وفوق 

كل هذا فهي ال تبدو ضعيفة.

ميكن لنا أن نستنتج من هذا املثال املبدأ األساسي ملفهوم لعب املواقف الصعبة، وهو: ال تتردد 

في مجادلة أي موضوع مهما كان خالفيًا أو مثيرًا للجدل، أو قضية أنت ال تتفق معها.
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للجدل،  يتعدى قضية اخلوف من مناقشة موضوع مثير  الصعبة  املواقف  لعب  أن مفهوم  غير 

فغالبًا ما ينصح املناظرون بأن يبحثوا عن موضوعات جدلية ليناقشوها شريطة أن يجعلوا القضية 

أسهل وأبسط، وقد مت جتسيد هذا املبدأ بنجاح في مناظرة حول القضية التالية: »يعتقد املجلس أن 

الرياضيني الذين يثبت تعاطيهم للمنشطات يجب حرمانهم من اللعب إلى األبد«، حيث جادل فريق 

املواالة أساسًا كما يلي: »كلنا يعلم أن املنشطات هي شكل من أشكال الغش واإلجراءات احلالية في 

التعامل مع هذه الظاهرة بحرمان الالعب من منافسة أو موسم أثبتت فشلها، ولذا يجب تطبيق عقوبة 

احلرمان مدى احلياة«. وكان رد فريق املعارضة على النحو التالي: »لم يعد ينظر إلى املنشطات على 

أنها نوع من أنواع الغش أكثر من أنها تقنية من تقنيات الرياضة متامًا مثل العجالت الصماء التي 

يستخدمها بعض متسابقي الدراجات الهوائية والتي برغم أنها أثقل من العجلة الشعاعية إال أنها 

أقل مقاومة للهواء، وألن استخدام هذه العقاقير أصبح شائعًا جدًا، وألنه أصبح من الصعب اختبار 

الرياضيني للكشف عن هذه العقاقير فإنه يجب أن ترخص مثل هذه العقاقير في الرياضة، وهذا 

سيؤدي في النهاية إلى عدم حرمان أولئك الذين يلتزمون بالقوانني من االستفادة من هذه العقاقير«.

ما هي املميزات اإلستراتيجية لهذه الطريقة؟

 قام فريق املعارضة بسحب موضوع املناظرة حتت سمع وبصر املواالة، فبينما حدد فريق املواالة 

املوضوع مبدى العقوبة التي ينبغي أن تطبق على متعاطي العقاقير املنشطة، قام فريق املعارضة 

)بشكل مقبول( بتغيير املوضوع ليصبح: هل ينبغي أصاًل معاقبة الرياضيني الذين يتعاطون العقاقير 

املنشطة؟ وقد ترك هذا النوع من احملاججة قضية املواالة األساسية وطريقة تفكيرهم غير ذات صلة 

باملوضوع في ظل املعطيات املقدمة من املعارضة.

 لقد فوجئ فريق املواالة باملوقف املتشدد للمعارضة لدرجة أنهم لم يستطيعوا الرد املناسب حيث 

لم يكن بوسعهم أكثر من السخرية من الصدمة التي أصابتهم جراء احملاججة التي لم تكن لهم في 

احلسبان، وفي النهاية فاز فريق املعارضة في املناظرة باألغلبية الساحقة ألنهم كانوا شجعانًا في 

أخذ املبادرة واملجادلة في موقف بسيط مهما كان يبدو خالفيًا. 

وخالصة الكالم أن هناك ثالث نقاط أساسية حول لعب املواقف الصعبة:

إثارة التساؤل والشك في كل رأي شخصي لديك  • يجب أن تكون لديك اإلرادة والقدرة على 
واالفتراضات املؤسسة لذلك الرأي. 

• ال تَخف مطلقا من احملاججة في موضوع خالفي، أو في موقف أنت تختلف معه.
• يجب أن تكون لديك اإلرادة على أن تبحث بشكل جدي عن املواقف اخلالفية إذا كانت ستوصلك 

إلى الفوز باملناظرة. 
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احذر من التعقيد ولي�ض من اخلالف

ميزتني  إلى  السابقة  املناظرة  في  الرياضة  في  املنشطة  العقاقير  لقضية  مناقشتنا  في  أشرنا 

رئيستني للعب املواقف الصعبة هما:

• ميكن أن تغيَّر املوضوع األساسي للمناظرة، وبهذا حتول املناظرة لصالح فريقك.
الرد على حتديك لالفتراضات  إرادة وال قدرة على  تفاجئ معارضيك وتتركهم بال  ميكن أن   •

األساسية التي يقوم عليها موقفهم، أو طريقة تفكيرهم.

إال أن السبب األكثر أهمية وإقناعًا للعب املواقف الصعبة هو أنه في كثير من املواقف ميكنك أن 

جتادل في قضية أسهل بكثير - قد تتساءل وتقول: »وماذا يعني لي هذا؟« واإلجابة هي: املناظرة 

ليست كأي نوع آخر من اجلدل الفكري )كما هو احلال في املقاالت األكادميية(، فهناك اختالفان 

أساسيان:

1- لدى املناظرين وقت محدود لتبني املوقف، فاملناظرات في بطولة العالم ملناظرات املدارس مثاًل 

تتضمن ثالثة أحاديث يستغرق كل من هذه األحاديث ثمان دقائق، وبعدها اخلطاب اخلتامي ملدة 

أربع دقائق، مبعنى أن الوقت اإلجمالي املتوفر لكل فريق هو 28 دقيقة من التحدث، وكما سنرى 

بالتفصيل الحقًا فإن احلجج التي سبق أن أعدها الفريق يجب أن يقدمها املتحدثان األول والثاني 

فقط، ونظرًا ألن هناك حاجة لتقدمي ما أسميناه سابقًا »الفكرة« باإلضافة إلى التفنيد فإن احلجج 

املعدة مسبقًا ميكن أن تأخذ ما بني 10 – 12 دقيقة من الوقت اإلجمالي، وهذا السقف احملدد من 

الوقت ال يناسب القضايا املعقدة والعويصة. 

لكتابة مقال  الكافي  الوقت  املناظرين  الكلمة احملكية، فليس لدى  املناظرين استخدام  2- على 

معقد ميكن أن يسمح للقراء أن يقرؤوا األجزاء املركبة مرارًا وتكرارًا كلما دعت احلاجة إلى ذلك، 

وباملثل فإنه على عكس الكثير من املتحدثني في األماكن العامة، فإن املناظرين ال ميكنهم استخدام 

عروض السبورة أو الكمبيوتر لعرض أفكارهم بشكل مصور، ولذلك فإنه وكقاعدة عامة ينبغي عليك 

أن تبحث عن أبسط موقف مهما كان خالفيًا وأن تلعب املواقف الصعبة إذا كانت حجتك صعبة 

التقبل ولكنها سهلة الفهم. 

لنضرب على هذا مثااًل في املناظرة التالية التي جرت بني أستراليا واسكتلنده والتي استضافها 

نادي املناظرة الشهير في جامعة أكسفورد كجزء من بطولة العالم ملناظرات املدارس لعام 1999م، 

كانت القضية: »يعتقد املجلس أن قمة كيوتو اخلاصة بالبيئة لم حتقق ما كان متوقعًا منها«. وكانت 

اسكتلنده في املواالة. كانت منهجية موقف فريق اسكتلنده مباشرة، وكان مطلوبًا منهم أن يجادلوا 

أن االتفاقية في قمة كيوتو لم تذهب بعيدًا فيما يتعلق بحماية البيئة، أي لم حتقق الكثير، وبهذا 

املعنى لم يكن لدى الفريق االسكتلندي الكثير من املجال ليلعب املوقف الصعب حتى وإن كان الفريق 

يريد ذلك. 
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ولكن ماذا عن الفريق األسترالي؟ بنظرة حتليلية مبسطة يتبني أن فريق املواالة )اسكتلنده( قد 

أوكل إليه انتقاد اتفاقية كيوتو، بينما كان فريق املعارضة )استراليا( قد تعهد باملدافعة عن االتفاقية، 

وبالفعل هذا هو التحليل الذي كان يستخدمه أغلب، إن لم نقل، كل فرق املعارضة األخرى الذين 

جادلوا في نفس القضية في البطولة، لقد قالوا ألنفسهم: »إن جانبي القضية واضحان، ستتولى 

املواالة نقد االتفاقية بينما سنتولى نحن الدفاع عنها، وهذا أمر سهل«. 

ولقد بدت هذه الطريقة سهلة ومباشرة حتى بدأ فريق املعارضة يحاول االستعداد لبناء املوقف 

اخلاص به حيال القضية املطروحة للمناظرة، حينها فقط أدرك الفريق صعوبة املهمة التي تواجهم، 

لدول مختلفة، غالبًا  بروتوكول كيوتو في كثير من جوانبه هو خليط من أهداف مختلفة  حيث إن 

ما يتم حتديدها عن طريق مكانة الدولة وقدرتها على املساومة أكثر منه اعتمادًا على احتياجاتها 

البيئية واالقتصادية، وكلما وسع فريق املعارضة من دائرة البحث في تعقيدات البروتوكول تكشفت 

الصعوبات أكثر فيما يتعلق بتبرير البروتوكول كتسوية مثالية بني االحتياجات االقتصادية والبيئية، 

وبالتحديد فقد وجد الفريق نفسه بني فكي كماشة كما يقال.

• إذا قرر الفريق التسليم، حتى ولو للحظة، بأن البروتوكول كان ميكن أن يقدم أكثر مما قدم 
للبيئة، فإنه بهذا يتراجع في املناظرة ويخسر.

• وإذا حاول الفريق أن يوازن هذه املخاطرة باقتراح أن البروتوكول قد قدم كل ما كان بإمكانه 
للبيئة، فسيكون قد ناقض نفسه بهذه الطريقة )بأن البروتوكول كان في الواقع أفضل  أن يقدمه 

تسوية( وقد يخسر املناظرة هنا أيضًا.

كما أن ثمة مشكلة إستراتيجية أخرى وهي تلك املتعلقة بالبساطة، فقد أدرك فريق املعارضة أن 

املواالة ميكن أن تقدم موقفًا واضحًا باحملاججة أن: »كل دولة كان ينقصها اجلرأة في الوصول إلى 

هدف مناسب، ولذا فإن القمة لم حتقق الكثير مما كان متوقعًا«. غير أنه بالتأكيد على أن اتفاقية 

كيوتو كانت تسوية فعالة، فإن فريق املعارضة سيضطر إلى أن يجادل: »لقد وعد االحتاد األوروبي 

بتخفيض في االنبعاثات قدره 8%، ووعدت الواليات املتحدة بتخفيض قدره 7%، واليابان 6% بينما 

أعطيت استراليا زيادة قدرها 8% وبلغ اخلفض اإلجمالي 5.2%. وكل من هذه التخفيضات كان 

متناسبًا متامًا مع إمكانيات واحتياجات الدولة أو اإلقليم الذي اقترح هذه النسب، ولهذا فإن القمة 

استطاعت أن حتقق توازنًا مثاليًا«. ومن الواضح أنه مبحاولة املجادلة لصالح هذا التوازن املعقد، 

فإن فريق املعارضة سيقدم للمواالة امتيازًا استراتيجيًا مهمًا.

إذًا ما هو املوقف املثالي الذي كان على املعارضة تبنيه؟ كانت اإلجابة سهلة وهي أن تلعب لعبة 

املوقف الصعب، ميكن أن يكون املوقف أكثر جدلية، ولكنه موقف مؤهل أكثر للفوز، وكان هذا هو 

بالفعل ما قرره الفريق االسترالي، فقد قرر الفريق أن يتصور املناظرة على أنها نزاع بني البيئة 
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واالقتصاد )أكثر مما هي خالف بني نقد كيوتو أو الدفاع عنها(، وبداًل من الدفاع عن كيوتو قام 

الفريق األسترالي بالهجوم عليها باحلدة ذاتها التي كان عليها الفريق اخلصم، ولكن من اجلانب 

اآلخر، مبعنى أن فريق املعارضة راح يجادل: »لقد أفرطت قمة كيوتو في دعم مزاعم املدافعني عن 

البيئة«.

لو أن املعارضة ظلت على موقفها األول لوضعت نفسها في مأزق حتاول فيه حتقيق التوازن في 

نطاق ضيق ال تستطيع فيه املشي على احلبل وسط تخوف مستمر من السقوط، إما على جانب 

)لم تذهب االتفاقية بعيدا بالقدر الكافي(، أو على اآلخر )ذهبت بعيدا جدًا أكثر مما ينبغي(. كما 

أن الذين ميشون على احلبال يفضلون دائمًا أن تقف أقدامهم على أرضية ثابتة، فقد وجد فريق 

املعارضة نفسه يجادل في بديل واضح وسهل وهو ما أسميناه لعبة املوقف الصعب )أي أنه صعب 

في التقبل إال أنه سهل في الفهم(.

قد يبدو هذا التحليل مفصاًل جدًا، كما أنه قد يبدو أننا أفرطنا في تناول هذه القضية، لكن 

هذا املبدأ مهم لعدد كبير من املناظرات، لقد أشرنا مثاًل في اخلطوة األولى إلى أن من األخطاء 

اإلستراتيجية نفي قضايا املقارنة عن طريق املجادلة أن الكميات املقصودة متكافئة، وكان املثال 

الذي ناقشناه بهذا الصدد هو القضية التالية: »يعتقد املجلس أن وسائل اإلعالم أكثر تأثيرًا من 

املدرسة«. وذكرنا أنه كان من األفضل للمعارضة أن جتادل بأن »املدرسة أكثر تأثيرًا من وسائل 

اإلعالم« بداًل من »كل من املدرسة ووسائل اإلعالم له  الدرجة نفسها من التأثير القوي«. اآلن ميكننا 

أن ندرك هذه اإلستراتيجية على أنها نوع من لعب املواقف الصعبة. 

إن لعب املواقف الصعبة هو بالتأكيد مبدأ توجيهي عام وليس قاعدة منشي عليها، ففي األول 

الصعبة،  املواقف  تلعب  وكيف  متى  اختيار  في  السليم  احلس  تستخدم  أن  عليك  يجب  واألخير 

ولتوضيح الفكرة نورد املثال التالي - لنفترض أنك في فريق املواالة في هذه القضية: »يعتقد املجلس 

أن على الواليات املتحدة التخلي عن منظومة الدرع الصاروخية«. إن املوقف السهل واملثير للجدل 

واملؤدي في النهاية إلى تبني لعب املوقف الصعب بالنسبة لفريق املواالة في هذه القضية ميكن أن 

يكون عن طريق احملاججة أن: »على الواليات املتحدة التخلي عن منظومة الدرع الصاروخية لصالح 

الهجوم الصاروخي، مبعنى أنه إذا شعرت الواليات املتحدة باخلطر من أي دولة، فيجب عليها حينها 

أن تستخدم األسلحة النووية حملو ذلك البلد وحكومته من الوجود«. بالرغم من أن هذه قد تبدو قضية 

جريئة إال أنها في احلقيقة قضية حمقاء أكثر منها سهلة، وذلك ألن احلس الفطري يشير إلى أن هذه 

القضية ستكون خالفية إلى حد العبثية، على عكس قضية كيوتو أو قضية املنشطات في الرياضة، 

فإنه ميكن تقويض هذه القضية فعليًا إذا ما كان هناك فريق معارضة مستعد ملمارسة شيء من 

التهكم والسخرية. 
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وعليه فإن املبدأ الذي ينبغي أن تسير عليه واضح وجلي، ومفاده:

كن مستعدًا ملجادلة املواقف اخلالفية والصعبة إذا كان الدفاع عن هذه املواقف أسهل وأبسط، لكن استخدم احلس 
السليم للتفريق بني املواقف الشجاعة واملواقف املتهورة، وبني املواقف السهلة واملواقف السطحية. 

لعب املواقف ال�سعبة منهجية موقف متك�مل 

من املهم أن نتذكر السياق الذي يتم فيه نقاش مفهوم لعب املواقف الصعبة، إنه مفهوم يتعلق 

التفنيد، كما سنفصل الحقًا فإن  الفردية أو  لتكوين احلجج  لم نتطرق بعد  بناء املوقف،  مبنهجية 

احلجج الفردية والتفنيد كالهما يجب أن يكونا منسجمني مع املنهجية الكلية للموقف، ولذلك إذا لم 

يكن موقفك في األساس خالفيًا فال ميكنك أن تتبنى فجأًة لعبة املوقف الصعب في تكوين احلجج الفردية أو نقاط 
التفنيد والرد.

والسبب في ضرورة تذكر هذه النقطة سهل وواضح: سبق أن أشرنا إلى أن األفكار اخلالفية 

غالبًا ما تفاجئ اجلمهور واحلكام )واملعارضني بطبيعة احلال(، ولقد أثبتت التجربة أن هذه املباغتة 

أو اإلنكار ميكن التغلب عليهما من خالل التأكيد على فكرة معينة طوال فترة املناظرة مهما كانت 

هذه الفكرة خالفية، الفريق األسترالي مثاًل باغت اجلمهور واحلكام في البداية في مناظرة كيوتو، 

ولكن الفريق كان قادرًا على استخدام وقت املناظرة بكامله إلقناع احلاضرين أن موقفه كان معقواًل 

ومقبواًل )بصرف النظر عما إذا كان الفريق قد جنح في تغيير قناعات اجلمهور واحلكام أم ال فهذا 

خارج املوضوع، إال أنه ال شك قد جنح في التغلب على أي نوع من اإلنكار املبدئي الذي كان ميكن 

أن يعوق التعامل مع حجج الفريق بشكل جدي(. 

إال أن الفريق لم يكن له أن ينجح في إقناع أي أحد في تلك املدة القصيرة من الزمن املخصصة 

لتقدمي حجة واحدة أو نقطة تفنيد واحدة. في احلقيقة لقد تعلم الفريق األسترالي من هذا الدرس 

بشكل واضح بعد هذه احلادثة بسنة عندما كان يتنافس مع الواليات املتحدة في مناظرة إحمائية 

أن  األسترالي  الفريق  كان مطلوبًا من  للعام 2000، حينها  املدارس  ملناظرات  العالم  بطولة  قبيل 

يجادل أن القرن الـ 21 يستحق الترحيب، بينما كان الفريق األمريكي يجادل أن القرن الـ21 ال 

يستحق الترحيب بسبب الدمار الذي حلق بالبيئة جراء االحتباس احلراري، ورد الفريق األسترالي 

كنقطة تفنيدية واحدة بالقول أال وجود لالحتباس احلراري، كانت هذه اإلستراتيجية حجة مشابهة 

)ولكنها بالتأكيد ليست مطابقة( لتلك التي قدمها الفريق بنجاح في مناظرة كيوتو، غير أن النتائج 

كانت مختلفة متامًا، فبينما جنح املوقف في مناظرة كيوتو أخفقت هذه احلجة حتديدًا في مناظرة 

االقتراح  هذا  مثل  يشرح ويدعم ويؤكد  أن  ببساطة  األسترالي  الفريق  بإمكان  يكن  لم  إذ  البيئة، 

املثير للجدل في ظرف نقطة تفنيد واحدة، وعليه ينبغي اإلشارة إلى ما يلي: إن جناح فكرة مثيرة للجدل 

كمنهجية موقف متكامل ال يعني بالضرورة أن هذه الفكرة ميكن أن تكون ناجحة كنقطة منفردة في موقف خالفي 
ومثير للجدل.
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لنأخذ مثااًل أخيرًا على هذا في املناظرة التي دارت حول قضية: »يعتقد املجلس أن اإلمبراطورية 

البريطانية قد سببت أضرارًا أكثر مما جلبت نفعًا«. من بني عدة نقاط تقدم بها فريق املعارضة في 

مجادلته ضد هذه القضية جاءت هذه النقطة: »لقد أدخلت اإلمبراطورية البريطانية الدميقراطية إلى 

دول لم يكن لها أن تنعم بهذا النظام لوال الدور البريطاني«، فرد على هذه النقطة أحد املتحدثني 

في فريق املواالة قائاًل: »لم تكن الدميقراطية نظامًا فاعاًل للحكم في الدول النامية«. ليس في هذه 

الفكرة أي مشكلة، فهي فكرة شائعة وغالبًا ما تكون موضوعًا للمناظرة )مثاًل في قضايا مثل »يعتقد 

املجلس أن الديكتاتورية القوية أفضل من الدميقراطية الضعيفة« أو »يعتقد املجلس أن الدميقراطية 

فشلت في العالم النامي«(، لكنها تظل قضية خالفية يندهش لها كثير من اجلمهور واحلكام، ولذلك 

كان ينبغي على فريق املواالة أن يقرر إما أن يجادل ضد الدميقراطية في دول العالم النامية كجزء 

مهم من منهجية بناء موقفه بشكل عام، أو أال يتحدى مفهوم الدميقراطية بأي حال من األحوال - إن 

إثارة مثل هذه الفكرة اخلالفية مبثل هذا األسلوب املقتضب كان خطًأ استراتيجيًا تسبب في إرباك 

اجلمهور واحلكام. 

اجلدال املفرط

لقد وردت في أدبيات املناظرة عبارة اصطالحية يرددها الكثير من مدربي املناظرات وحكامها 

إضافة إلى الكتاب الذين يكتبون في هذا املجال وهي: »ال جتادل أكثر مما يجب«. هذا مبدأ مهم والعبارة 

االصطالحية ال شك تلفت االنتباه إلى هذه القضية املهمة، غير أن هذه العبارة تطرح تساؤاًل يجعل 

املبتدئني في املناظرة يقولون: »بالتأكيد لن أجادل أكثر مما يجب... ولكن كم من اجلدال مطلوب 

مني أن أقدم؟«. لو فهمنا هذه املقولة على أنها توصي املناظرين بأن يجادلوا فقط في احلد األدنى 

في كل نقطة، فإنها بالفعل مقولة خطيرة ومضللة، وعلى سبيل املثال سبق وأن شرحنا الظروف 

التي ميكن أن تعطي الِفَرق ميزة إستراتيجية - لعب املواقف الصعبة - عن طريق املجادلة أكثر مما 

تتطلبه القضية - إذًا ما املقصود بهذا املبدأ الضبابي الذي يدعو املناظرين إلى عدم املجادلة أكثر 

مما يجب؟

م هذا املبدأ إلى ثالث نقاط رئيسية نفصلها فيما يلي: ميكن أن نقسِّ

1- لست بحاجة إلى أن تنافح في كل جزء من أجزاء القضية، ونكرر هنا القاعدة الذهبية في 

املناظرات وهي: اإلستراتيجية في املناظرة هي في األساس احلس السليم، إنه من قبيل احلس السليم أن يتوقع من 

ليس بالضرورة بهدف تشريح القضية واملعاركة حول كل  املتناظرين أن يتجادلوا حول موضوع معني – 
املوضوعات احملتملة، ولنضرب مثااًل على ذلك بالقضية التالية: »يعتقد املجلس أننا يجب أن نتدخل 

عسكريًا حلماية حقوق اإلنسان«. منطقيًا ميكن حتليل القضية على أنها تتضمن موضوعني اثنني:
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• ما إذا كانت حقوق اإلنسان تستحق احلماية والدفاع عنها.
• ما إذا كان يجب علينا التدخل العسكري لتحقيق مثل هذه احلماية.

ميكن لفريق معارضة متحمس جدًا أن يحاول أن ينفي كال املوضوعني من خالل املجادلة بأن 

حقوق اإلنسان ال تستحق احلماية، وأنه حتى وإن كانت تستحق احلماية فإن التدخل العسكري 

ستكون له نتائج عكسية، لكن هذا يعد موقفًا ضعيفًا من غير ضرورة كما أنه موقف مثير للجدل، 

فليس ثمة حاجة لنفي هذه القضية لنجادل بأن حقوق اإلنسان ال تستحق احلماية، إال أنه ميكن بناء 

موقف قوي وسهل على أساس احلجة املركزية أن التدخل العسكري ميكن أن يضر أكثر مما ينفع 

على املدى القريب والبعيد. 

مناظراتهم وأال  في  املنهجية  هذه  املناظرون  يتبع  أن  السليم ونرجو  احلس  منهجية  هي  هذه 

ينافحوا في كل صغيرة وكبيرة في القضية، ومع ذلك فإنه مبدأ مهم وجدير بأن يؤخذ في االعتبار، 

ألنه إذا ما جتاهلنا هذا املبدأ فسنجد أنفسنا قد وقعنا ضحية اجلدال املفرط. 

2- احذر من أن حتاول أن جتعل موقفك يبدو حسنًا أكثر مما ينبغي.

»أنا هنا لتحقيق كل ما تريدونه«.

نائب الرئيس األمريكي السابق والسناتور دان كويل 

»بحلول العام 1990 م لن يكون في استراليا طفل فقير«

رئيس الوزراء األسترالي السابق بوب هوك في عام 1987م.

إحدى الطرق الشائعة للمجادلة أكثر مما يجب هي أن يبالغ الفريق في املنافع التي ستنتج عن 

مقترحهم، واملثال املشهور لهذا اخلطأ هو ذلك الذي حدث في بطولة العالم ملناظرات املدارس للعام 

2001 في جوهانسبرغ حول موضوع تنظيم حمل السالح - أشار فريق املواالة الذي كان يجادل 

لصالح تنظيم حمل السالح إلى أن األسلحة استخدمت في اغتيال كل من الرئيس األمريكي جون 

إف كينيدي، واألمير النمساوي فيردناند، ومن ثم انتقل الفريق إلى االدعاء بأن تنظيم حمل السالح 

كان باإلمكان أن مينع هاتني احلادثتني، باإلضافة إلى منع اندالع احلرب العاملية األولى التي زعموا 

أنها لم تكن لتندلع لوال مقتل فرديناند، بعدها أكد فريق املواالة أن أحداثًا أليمة مماثلة من اجلرمية 

املنظمة التي هزت العالم كان باإلمكان منع تكرارها في املستقبل عن طريق وضع تشريعات تنظم 

حمل السالح - أرجو أن تكون عزيزي القارئ قد استطعت أن تكتشف اخللل في هذه املجادلة 

)املشكلة األولى تتعلق بحقيقة أن كال القاتلني لم يكونا من امللتزمني بالقانون أساسًا(. 

وبااللتفات إلى أحداث هذه املناظرة ميكن القول بأنه كان باإلمكان تبني موقف أكثر قوة إذا ما 

جادلنا على النحو التالي: »بالتأكيد سوف يكون هناك العديد من جرائم السالح يرتكبها أساسًا 

أولئك األشخاص أو املنظمات التي لديها اإلمكانيات الكافية لشراء السالح من السوق السوداء، 
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ولكن ال أحد ينكر أن التشريعات الصارمة لتنظيم حمل السالح سوف تساعد على التخلص من 

الكثير من حوادث القتل بالسالح التي حتدث سنويًا في املنازل وخصوصًا تلك التي تسببها حوادث 

يتعهد  لم  الفريق  العنف األسري«. صحيح أن  أو  املتهور  للسالح، واالنتحار  االستخدام اخلاطئ 

بنتائج خارقة )على سبيل املثال : منع حدوث احلرب العاملية الثالثة!(، ولكن الفريق مع ذلك يبني 

النفع العام وهذا هو املطلوب. 

ولذلك فإنه من الضروري أن نتذكر أن أكثر املواقف إقناعًا ليست بالضرورة تلك التي تتعهد 

بأكبر املنافع، وإمنا تلك التي تعد باملنافع املعقولة التي ميكن للفريق أن يقيم الدليل عليها، وكثير من 

الفرق وخصوصًا في املستويات الدراسية األولى تزعم أن:

) أ( مقترحها سينقذ األمة أو العالم أو الوجود اإلنساني برمته.

)ب( مقترح اخلصم سيدمر األمة أو العالم أو احلضارة اإلنسانية.

)ج( هذان اإلدعاءان معًا.

إذا وجد فريقك نفسه في هذا الوضع فعليك تغيير املوقف، واخلالصة هي: احذر من أن يقودك 

احلماس ألن تكتب على نفسك شيكات أنت نفسك ال تستطيع الوفاء بها. 

3- كن دقيقًا، الطريقة األخيرة للمجادلة أكثر مما ينبغي هي املجادلة حول أكثر مما ينبغي، وقد 

رأينا فيما سبق أهمية تعريف القضية وحصرها مبوضوع واحد، والبديل املتمثل في املناظرة في 

قضية لها أكثر من موضوع يجب أن نتجنبه ألنه يعقـِّد املناظرات من غير ضرورة، والقاعدة الذهبية 

في هذا هي أن: »على كل مناظر أن يتجنب التعقيد«. 

إال أنه من السهل تعقيد املناظرات من خالل منهجية تكوين املوقف، مبعنى استخدام منهجية 

موقف حتاول أن تغطي عددًا غير محدود من املوضوعات في إطار املوضوع الواحد الذي اخترته 

في تعريفك، وهناك مشكلة أخرى أيضًا وهي كلما كان موقفك يتضمن أفكارًا كثيرة كانت التفاصيل 

أقل، وهذه املنهجية تنطوي على مخاطر أهمها خسارتك أمام املعارضة التي تركز في محاجتها على 

أفكار محددة، ومتضي وقتًا كافيًا في عرضها ومناقشتها. 

لتوضيح هذه االختالفات سنستعني مبناظرة حدثت في عام 2002 م حول قضية: »يعتقد املجلس 

أن هناك مبررًا للديكتاتورية« - قام الفريقان بتحديد املوضوع على أنه النظر فيما إذا كان مقبواًل 

أن تكون هناك حكومة وطنية يقودها ديكتاتور، إال أن التحديد لم يكن كافيًا لصياغة تعريف محدد، 

وكان لفريق املواالة فرصة تقدمي موقف محدد مبعنى أن القضية أغرت فريق املواالة بشكل غير 

مباشر لكي يقدم بعض الظروف املعقولة حيث تكون الديكتاتورية مقبولة، وكان هذا بالفعل ما قام به 

الفريق، وبداًل من املجادلة لصالح كل الديكتاتوريني أو حتى معظم الديكتاتوريني، قام فريق املواالة 

باختيار منوذج محدد هو منوذج باكستان في ظل قيادة الرئيس حينذاك برويز مشرف، حيث كانت 
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منهجية موقف الفريق كالتالي: »في بعض األحيان وحتت ظروف معينة )حتديدًا حيث تكون هناك 

دميقراطية ضعيفة ال يتسنى لها التحكم في الصراعات السياسية أو العرقية أو الدينية( فإن من 

األفضل للدولة أن يكون لها ديكتاتور قوي له نوايا معلنة حلفظ املصالح العليا للدولة« - دعم الفريق 

تطبيق مثل ذلك النموذج املطبق في باكستان في عدد من الدول األخرى.

كان هذا مثااًل مؤثرًا ملنهجية املوقف احملدد - واجه فريق املعارضة مشكلتني رئيستني، أواًل- مت 

استبعاده بشكل كبير من املناظرة ببساطة ألنه استعد مبوقف مضاد للديكتاتورية بشكل عام، بداًل 

من أن يجادل فريق املعارضة على أن الديكتاتورية لم يسبق أن بررها أحد من قبل )أو على األقل 

أنها ليست مقبولة في حاالت حقيقية ميكن تصورها( جادل الفريق أن الديكتاتورية عمومًا خطأ، 

وهذه املنهجية أعطت املواالة تفوقًا استراتيجيًا ألنها ميكن أن حتاجج: »نعم رمبا تكون الديكتاتورية 

خطأ في كثير من احلاالت، ولكننا نحتاج فقط إلى أن نبني أنها تنفع في بعض احلاالت، وهذا هو 

بالتحديد ما عملناه«. ثانيًا بسبب اضطرار املعارضة إلى االعتماد على كثير من األمثلة )بدءًا ببول 

بوت من كمبوديا وانتهاءًا بأوغستو بينوشيه من تشيلي(، لم يكن بوسعها أن تتعامل مع أي من هذه 

األمثلة بنفس املستوى من التفصيل كما فعل فريق املواالة في مثال باكستان، وألن فريق املواالة 

جنح في أن يضرب باكستان كمثل أساسي في املناظرة، فقد كان هذا مبثابة خلل استراتيجي في 

موقف املعارضة. 

لقد كان جزء من التفوق االستراتيجي لفريق املواالة يكمن في القضية نفسها، مبعنى أنه سمح 

له بأن يختار ثغرة صغيرة ليدافع عنها، غير أن ذلك كان إستراتيجية مؤثرة وفعالة مكنتهم من أن 

يجادلوا موقفًا محددًا، وبالفعل فإن فريق املواالة قد فاز بهذه املناظرة عن جدارة، والفرق األساسي 

فت القضية وحددتها مبوضوع واحد ودقيق ميكنك بعدها أن جتادل في موقف محدد  بالنسبة لنا هو: بعد أن عرَّ

في إطار ذلك املوضوع، وهذه املنهجية تتداخل حتمًا مع اختيار احلجج، وهذه قضية سنتعرض لها بالشرح في 
اخلطوة الثالثة. 

المحددات

م� املق�سود مبفهوم »املحددات« يف املن�ظرات؟

أشرنا فيما سبق إلى أهمية توضيح معاني املفردات واملفاهيم الواردة في املناظرة، وقلنا إن 

هذه هي وظيفة التعريف أساسًا، غير أنه في بعض األحيان حتتاج أن تقدم توضيحات أكثر مما 

قد يسمح به التعريف الواحد، وكما ذكرنا سابقًاً أن عبء تقدمي البراهني يعني حتديدًا ما يحتاج 

فريقك أن يثبته ليبني أن جانب القضية الذي يدعمه صحيح، وأحيانًا حتتاج إلى جتزئة هذا العبء 

إلى أجزاء أصغر ميكن التحكم فيها، وهذه األجزاء الصغيرة يشار إليها مبصطلح »احملددات«.
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تضيف احملددات تعقيدات للموقف وغالبًا الكثير من التعقيدات! وألننا أشرنا إلى أن البساطة جزء 

مهم من إستراتيجية املناظرة الفعالة، فمن املهم استخدام احملددات فقط عند الضرورة القصوى. 

املثال التالي يوضح هذه الفكرة، فالقضية: »يعتقد املجلس أن احلركة النسوية قد فشلت« حتتاج 

إلى محددات ألنه ليس بوسع التعريف الواحد للقضية أن يعطي مقياسًا معبِّرًا عما إذا كانت احلركة 

النسوية قد فشلت، ومتى؟

لننظر اآلن إلى منهجية فريق املواالة في التعامل مع هذه القضية، ولنتخيل احلوار التالي بني 

أعضاء فريق املواالة وهم يتناقشون بينهم أثناء عملية اإلعداد للمناظرة حول ما هو املقصود من 

»فشل« احلركة النسوية؟ 

»إذًا فاملطلوب منا أن نبني أن احلركة النسوية قد فشلت، أواًل نريد أن نعرف في حق من فشلت؟«
»من األرجح أنها قد تكون )فشلت في حق املرأة( ألنها كانت حركة تهدف أساسًا إلى متكني املرأة«

»صحيح ولكن مازلنا ال نعرف ما املقصود بعبارة »فشلت في حق املرأة«
»رمبا تكون الطريقة األسهل أن نقول إن »فشلت« معناها أخفقت في حتقيق أهدافها«

متنوعة  اجتماعية  حركة  فهي  معلنة،  أو  محددة  أهداف  لها  تكن  لم  النسوية  احلركة  ولكن  جيدة  نقطة  »هذه 
ومتعددة املشارب«

»نعم ولكني أعتقد أنه بالنسبة لهذه املناظرة ميكننا أن نختزل أهداف احلركة النسوية إلى فكرة مركزية واحدة 
وهي أنها تهدف إلى حتقيق املساواة احلقيقية بني الرجل واملرأة«

م ونقيس هذه العبارة؟« »يبدو هذا منطقيًا ولكن )املساواة احلقيقية( ميكن أن تعني أي شيء، فكيف سنقيِّ
»حسنًا، أعتقد أنها تنقسم إلى نوعني: أواًل هناك املساواة في الفرص وتعني في األساس أحقية املرأة في احلصول 
على الوظائف على أساس اجلدارة، ثانيًا هناك املساواة في نظرة املجتمع وتعني في األساس أهلية املرأة في أن يكون 

لها نفس االحترام الذي يتمتع به الرجل في املجتمع«
»عظيم، إذًا فلنستخدم هذه األمور كمحددات، سنثبت أن احلركة النسوية قد فشلت ألنها أخفقت في حتقيق 

املساواة في نظرة املجتمع كما أنها أخفقت كذلك في حتقيق املساواة في الفرص«

ولذا فإن فريق املواالة قد أورد في هذه احلالة محددين، لقد وعد الفريق بأن يبني:

• أن احلركة النسوية لم حتقق املساواة في نظرة املجتمع.
• أن احلركة النسوية لم حتقق املساواة في الفرص.

وهذان احملددان ميثالن إحدى الطرق التي ميكن لفريق املواالة أن يستخدمها لتوضيح حجته، 

إذا ما مت استخدام هذه احملددات بطريقة صحيحة فسيستفيد منها فريق املواالة كثيرًا في حتقيق 

وضوح املفاهيم، ووضوح بنية وتركيب احلجج.
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استخدام المحددات

تعيني املحددات

 كما أشرنا في اخلطوة األولى، إن أقرب معنى للمحددات هو أنها جزء من التعريف، ولذلك فإنه 

ينبغي عليك أن تعني هذه احملددات عندما ُتعرف القضية محل النقاش وذلك ضمن حديث املتحدث 

األول كما سنفصل في ذلك الحقًا.

وكقاعدة عامة يجدر بك أن تشرح بالتحديد النقاط التي تهدف احملددات إلى توضيحها، ولنأخذ 

على سبيل املثال محددات »احلركة النسوية« كما أشرنا إليها سابقًاً - إحدى الطرق ميكن أن تكون 

من خالل تعيني هذه احملددات بالقول: 

املجتمع وأخفقت في  نظرة  املساواة في  »أخفقت في حتقيق  تعني  بأنها  »فشلت«  نعرِّف  نحن 

حتقيق املساواة في الفرص«.

غير أن هذه الطريقة ال تبني للجمهور واحلكام املكان املناسب لهذه احملددات وال السبب الذي 

يجعل من هذه احملددات ذات أهمية وصلة مبوضوع القضية، والطريقة األفضل هي أن تقول شيئًا 

كهذا:

»نحن نعرِّف عبارة »فشلت« على أنها تعني أن احلركة النسوية قد أخفقت في هدفها الرئيسي 

نستخدم  املناظرة سوف  هذه  في  الرجل واملرأة.  بني  احلقيقية  املساواة  في حتقيق  يتمثل  والذي 

محددين للحكم فيما إذا كانت هذه املساواة قد حتققت أم ال- أواًل يجب أن تكون هناك مساواة في 

نظرة املجتمع، مبعنى أن يحترم املجتمع النساء متامًا كما يحترم الرجال - ثانيًا يجب أن تكون 

هناك مساواة في الفرص مبعنى أن تتاح الفرصة للمرأة للمشاركة في الوظائف واملناصب السياسية 

على أساس الكفاءة، وسنبني لكم اليوم أن احلركة النسوية قد فشلت في اجلانبني«. 

الإح�لة اإىل املحددات

ليس كافيًا أن تعني احملددات املناسبة ملوقفك وتعريفك في بداية عرض املوقف ثم ال تشير إليها 

للفريق، إذ ينبغي عليك أن حتيل جمهور املستمعني إلى هذه احملددات  في بقية اخلطب املختلفة 

طوال املناظرة، كما أن عليك أن تعرض هذه احملددات على أنها صممت إلثبات موقفك من القضية 

املطروحة للنقاش، والطريقة األسهل لإلحالة إلى محدداتك هي أن تشرح في نهاية كل حجة كيف أن 

هذه احلجة تدعم واحدًا أو أكثر من احملددات التي أوردتها في بداية املناظرة.

لنستمر في عرض قضية احلركة النسوية كمثال، ولنفترض أن فريق املواالة قد عرض للتو حجة 

مفادها أن الدعم احلكومي غير الكافي- وخصوصًا فيما يتعلق برعاية األطفال- يعوق املرأة من 

التمتع باملساواة في ميدان العمل، ال يكفي بطبيعة احلال أن يختتم فريق املواالة هذه احملاججة 
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بهذا الشكل وينتقل إلى حجة أخرى، إذ على املتحدث أن يبني كيف أن هذه احلجة التي ساقها للتو 

تدعم على األقل واحدًا من احملددات التي مت ذكرها مسبقًا.

في هذه احلالة ميكن للمتحدث أن يدعي أن احلجة تدعم كال احملددين اللذين مت ذكرهما مسبقًا، 

وذلك باستخدام الكلمات التالية لهذا الغرض:

»ما الذي تبيِّنه هذه احلجة؟ أواًل: إن نظرة احلكومة بصفتها ممثلة لنظرة املجتمع قد فشلت في 

تلبية االحتياجات اخلاصة باملرأة، وهذا بدوره يثبت احملدد األول املتعلق بكون احلركة النسوية قد 

فشلت في حتقيق أي نوع من املساواة في النظرة املجتمعية - ثانيًا : لقد بينت احلجة أن النساء 

محرومات ماديًا في سوق العمل والسبب أنهن ال يحصلن على الدعم املتعلق برعاية األطفال، وهذا 

يعني أن امرأة بنفس املستوى من الكفاءة والتأهيل الذي يحظى به الرجل ال تتوافر لها الفرصة 

ذاتها في سوق العمل كما هو احلال بالنسبة للرجل، وهذا بدوره يثبت محددنا الثاني«. 

إليها  إذا كان لديك محددات فعليك اإلحالة  للمحددات:  اإلحالة  حول  األولى  املهمة  النقطة  هي  هذه 

واإلشارة لها طوال فترة املناظرة، لكنَّ هناك مطلبًا مهمًا آخر هو: لو كان عندك محددات فإن على كل 
من املتحدثني األول والثاني أن يثبت كل محدد من هذه احملددات، إننا على علم اآلن بأن احملددات 

تبدو مهمة لفريقك في سونْق األدلة والبراهني - عندما سنتحدث عن مفهوم »التقسيم« سوف نعلم 

حينها أن كاًل من املتحدثني األول والثاني يجب عليه أن يثبت كافة العناصر املنطقية املتعلقة مبوقف 

الفريق، أما اآلن فسنشير إلى أن هذا يعني أن كاًل من املتحدث األول واملتحدث الثاني يجب أن 

يكون قادرًا على إثبات كل احملددات التي أوردها الفريق. 

ال�سطط يف ا�ستخدام املحددات

كما أوضحنا في اجلزء السابق فإن احملددات هي واحدة من أكثر مظاهر إعداد املوقف صعوبة، 

وأحيانًا بطبيعة احلال حتتاج إلى محددات ألنك ال تستطيع أن تكون دقيقًا مبا فيه الكفاية من دونها، 

فقد جتد نفسك تتحدث فقط في أوسع العموميات، لكن هذا ال يعني أن احملددات ينبغي أن تستخدم 

في أحوال كثيرة، وبالتأكيد ال يعني هذا أيضًا أن احملددات يجب أن تكون معقدة أو عويصة.

املناظرون في فخ استخدام احملددات بشكل متكرر واستخدام محددات معقدة  يقع  غالبًا ما 

التي جتعل موقفك من القضية صحيحًا(  وعويصة، وعادة ما يخلطون بني احلجج )أي األسباب 

واحملددات )العناصر األساسية التي يجب أن تكون صحيحة لنجاح موقفك من القضية(. 

قبل أن نناقش أوجه القصور في هذه املنهجية، لنأخذ مثااًل، وعلينا أن نتذكر أن هذا مثال ملا 

ال ينبغي فعله - لنفترض أن القضية هي: »يعتقد املجلس أن الواليات املتحدة كانت على حق في 

هجومها على أفغانستان«. ميكن لفريق املواالة الذي أساء فهم احملددات أن يستهويه تقسيم القضية 

إلى مكونات منطقية صغيرة بحيث تكون كل واحدة من هذه األجزاء محددًا، وميكن أن نتوقع أن 

يقول الفريق شيئًا كهذا:
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»نريد أن نثبت أربعة أشياء لكي نبني موقفنا وهي:

كان هناك حاجة للقيام بعمل ما  -1

التدخل العسكري كان العمل األكثر مالءمة  -2

كانت طريقة الواليات املتحدة ناجحة  -3

الواليات املتحدة هي أفضل من يقوم بهذا الهجوم«  -4

بعدها سيحاول الفريق أن يضمن أن كال املتحدثني األول والثاني قد أثبتا كل واحدة من هذه 

النقاط، وأن كل نقطة قد خصص لها الوقت الكافي.

ولكن ثمة أسباب جتعل من هذه الطريقة إستراتيجية ضعيفة نشرحها فيما يلي: 

• ال يوجد أي إشارة إلى أن املفهوم األولي )ما إذا كان للواليات املتحدة احلق في الهجوم على 
أفغانستان( هو مفهوم مبهم بطبيعته أو أنه غير مؤكد - تذكر أن احملددات تستخدم لتوضيح 

أي مفهوم يحتاج إلى أن يكون أكثر وضوحًا )كمفهوم »الفشل«(، فاستخدام احملددات في هذه 

احلالة ليس فقط غير ضروري بل إنه ُيعقـِّد األمور كثيرًا.

• سيقضي فريق املواالة بالتأكيد وقتًا ثمينًا في اجلدل في موضوعات سرعان ما تصبح غير مهمة 
وغير ذات صلة مبوضوع املناظرة - على سبيل املثال ميكن أن يجادل فريق املعارضة أن العمل 

الدبلوماسي كان ممكنًا، وبهذا يكون احملددان األول والرابع خارج نطاق املوضوع - كان على 

فريق املواالة أن يترك هاتني النقطتني للتفنيد إذا دعت احلاجة إلى ذلك. 

• كما يبني هذا املثال، فإن هذه الطريقة هي في الغالب تراكمية، مبعنى أن احملددات تتراكم 
بحيث يتم حتديد املوضوع احلقيقي من خالل احملددات الالحقة، وهذا التراكم غالبًا ما يعني أن 

املتحدث سيقضي أفضل جزء من حديثه في غير محله، تاركًا جزءًا يسيرًا من الوقت للموضوعات 

األساسية )مثل : هل ما قامت به أمريكا كان فعااًل(. 

• إن استخدام محددات كثيرة، بهذه الطريقة يعطي املعارضة )واحلكم( أهدافًا كثيرة وسهلة 
للهجوم، تذكر أنك بوضعك احملددات فأنت أساسًا تقول: »نحن نتعهد أن نبني بأن كل هذه األمور 

صحيحة«. ولو شعر حكم ما بأنك لم تثبت أًيا من محدداتك )حتى ولو تبني أن محددًا واحدًا ليس 

له صلة مبوضوع املناظرة(، فسوف تعرِّض نفسك للخسارة - على سبيل املثال في هذه احلالة 

احملدد رقم 4 يشير إلى حجة للمعارضني واحلكام على حٍد سواء وال يدعم قضية املواالة. 

املحددات – النق�ط الأ�س��سية

فيما يلي نعرض لنقطتني هامتني حول استخدام احملددات :
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لم يكن املفهوم بطبيعته مبهمًا  للتعقيد، وما  للتوضيح والتبسيط، وليس  1- صممت احملددات 

فليس ثمة حاجة لالستعانة باحملددات- في الواقع هذا يعني أن احملددات مفيدة كثيرًا في املناظرات 

التي تتطلب حكمًا على واقع كما هو احلال في قضية: »يعتقد املجلس أن احلركة النسوية قد فشلت«. 

وليس القضايا التي تنطوي على احلكم على سياسة معينة كما هو احلال في قضية: »يعتقد املجلس 

أن الواليات املتحدة كانت على حق في هجومها على أفغانستان«.

2- إذا كنت تعتقد أنك حتتاج إلى استخدام احملددات: 

  • استخدم عددًا قلياًل منها كلما أمكن.

  • قم بعرضها بوضوح في البداية، واشرح كيف أنها توضح املفهوم األساسي.

  • أشر إليها في نهاية كل نقطة.

   • تأكد من أن كاًل من املتحدثني األول والثاني قد مت له إثبات كافة احملددات.

  • راجع نفسك، وفكر مليًا فيما إذا كنت فعاًل حتتاج إلى محددات.

الخطوة الثالثة: الُحجج
المنهجية األساسية

جة«؟ م�ذا نعني مب�سطلح »احلُّ

كما هو احلال في كثير من الكلمات املستخدمة في املناظرة فإن كلمة »حجة« لها معان كثيرة، 

فعلى سبيل املثال املناظرة في أوسع معانيها هي نوع من اجلدال واحملاورة واحملاججة بني فريقني، 

ومبعنى أكثر حتديدًا فإن فكرة الفريق ميكن اعتبارها حجة ألنها تدعم جانبًا واحدًا من القضية، 

إال أن كلمة »حجة« عمومًا لها معنى أكثر حتديدًا بالنسبة للمناظرين وهو املعنى املستعمل في هذا 

الكتاب.

يستعمل مصطلح »احلجة« في هذا الكتاب مبعنى »النقطة املميزة الداعمة ملوقفك من القضية 

املطروحة للمناظرة«. ولنضرب لذلك مثاًل بالقضية التالية: »يعتقد املجلس أن املدارس تبالغ في إعطاء 

الواجبات املدرسية للطالب«. في هذه احلالة سيكون جوهر احلجة التي ميكن أن يتقدم بها فريق 

املواالة كالتالي: »لدى الطالب واجبات أكثر من األوقات ولذا لم يعد لهؤالء الطالب الوقت الكافي 

ملمارسة الرياضة أو أي أنشطة أخرى«. ليست هذه بالضرورة هي النقطة األساسية لفريق املواالة، 

وهي كذلك ليست النقطة املركزية )مبعنى الفكرة(، غير أنها نقطة مع كل هذا، إذًا فهي حجة. 

المبتدئ
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إن أي موقف مناظرة في أبسط معانيه ميكن أن ننظر إليه على أنه يتكون من حجج مختلفة جتمع 

بينها منهجية بناء املوقف كما حتدثنا عن هذا سابقًا. 

مل�ذا نحت�ج حججً� خمتلفة؟

ال يفهم الكثير من املناظرين املبتدئني ملاذا تعتبر احلجج املختلفة ضرورية ويتساءلون »ملاذا ال 

أكتفي بإعطاء حديث عام يدعم موقفي من القضية؟« واجلواب على مثل هذا التساؤل هو أن احلديث 

حتمًا سيتضمن عددًا من األفكار واألمثلة املختلفة، وهنا تبرز احلاجة إلى مهارة إستراتيجية مهمة 

األفكار واألمثلة وتقدميها  هذه  تنظيم وتقسيم  على  القدرة  املناظرين وهي  لدى  تتوافر  أن  ينبغي 

أترك  أن  علي  يجب  »هل  هو  إذًا  وواضح ومنطقي- والسؤال  متماسك  بأسلوب  للجمهور واحلكم 

للجمهور واحلكم مهمة حتديد أسبابي وحججي؟« واإلجابة هي طبعًا ال. 

إن احلديث املتواصل في العموميات وامللقى على عواهنه كما يقال، والذي ال يدعم القضية إال في 

بعض جوانبها العامة واملجردة سيتضمن حتمًا حججًا مهمة ولكنها نادرًا ما تكون واضحة املعالم 

أو أنه ال يتم وضعها في ترتيب منطقي، فعلى املناظر أن يحدد احلجج واألمثلة في حديثه ومييزها 

عن بعضها، وأن يعطيها تركيبًا واضحًا بحيث يسهل فهمها واستيعابها.

البنية الأ�س��سية للُحجة

يعتبر بناء اخلطاب في املناظرة باستخدام حجج متميزة عن بعضها البعض بداية رائعة، والوضع 

املثالي هو أن يكون لكل حجة بنيتها الداخلية ونحن بصدد احلديث عن البنية الداخلية لكل حجة على 

حدة وليس البنية العامة للموقف ككل - ينبغي أن نكون مرنني في موضوع البنية الداخلية للحجة، 

حيث ميكن ملتحدثني مختلفني استخدام أمناط وتراكيب مختلفة للحجج املختلفة، وميكن أن تكون 

هذه التراكيب والبنى ناجحة وفاعلة ومؤثرة، واملنهجية التي نسوقها هنا هي تركيبة أساسية ميكن 

استخدامها في كثير من املواقف، وبالطبع فأنت غير ملزم باستخدامها، وقد جتد تراكيب أخرى 

مفيدة أيضًا أو حتى أفضل رمبا، ولكن فهم هذه التركيبة جدير باالهتمام.

هذا عبارة عن بيان مختصر ومبسط ملا تتضمنه ُحجتك، وال حاجة ألن يتطرق هذا البيان إلى 

شرح ملاذا تعتبر احلجة صحيحة، وإمنا هو إشارة مبسطة خاصة بك وبحكم مناظرتك ومعارضيك 

لكي تتمكنوا جميعًا من حتديد احلجة املقصودة.

هذا هو التفسير النظري واملجرد لكيف وملاذا تعتبر حجتك صحيحة عمومًا؟ واألصل في الشرح 

أن يكون بضع جمل، وفي حالة األفكار املعقدة والدقيقة قد حتتاج إلى أكثر من ذلك، وفي نهاية هذا 

العنــوان
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اجلزء ينبغي على الفرد من أفراد اجلمهور أن يفكر هكذا: »أنا اآلن أفهم بالفعل ملاذا يجب أن تكون 

هذه احلجة صحيحة، ولكن هل هي حجة عملية في أرض الواقع؟«

جتيب األمثلة على هذا السؤال عن طريق إقناع جمهورك وحكم املناظرة أن حجتك صحيحة في 

الواقع - في نهاية هذا اجلزء يجب أن يفكر الفرد من أفراد اجلمهور هكذا: »أنا مقتنع بأن احلجة 

صحيحة في الواقع، ولكن هل هذا يثبت املوقف العام للمتحدث؟«

يجيب هذا اجلزء من البنية العامة للحجة على السؤال الثاني عن طريق توضيح كيف أن هذه 

إنه ليس كافيًا أن تقول فقط: »هذا يدعم  الكلي، حيث  لبناء املوقف  العامة  احلجة تدعم املنهجية 

فكرتنا والتي هي ]س[ أو »هذا يدعم احملدد األول ]ص[«. عليك أن تتذكر أنه رمبا من السهل عليك 

أن تدرك الربط بني حجتك واملوقف الكلي، وذلك ألنك قد قضيت وقتًا طوياًل في التفكير في ذلك، 

إال أن اجلمهور يسمع هذه احلجة ألول مرة ولذلك يتوجب عليك أن تركز على الربط وأن توضح أي 

رابط منطقي بني احلجة واملوقف العام، وثمة أسلوب مفيد لتحقيق هذا وهو اإلجابة على السؤال 

القائل »وماذا يعني هذا؟« فيما يتعلق باحلجة التي سقتها. ملاذا يكون شيء ما صحيحًا أو جديرًا 

باالهتمام أو جديرًا بالدعم والتأييد؟ واإلجابة على مثل هذا التساؤل حري بها أن تكون هى جوهر 

الربط الكلي املقصود هنا. 

كم من احُلجج حتت�ج؟

ليس ثمة قاعدة محددة حول عدد احلجج التي حتتاجها في موقفك، فالعدد املثالي للحجج يعتمد 

على سياق املناظرة، واملستوى وطول األحاديث ودرجة صعوبة القضية نفسها، كل هذه األمور حتدد 

عدد احلجج التي حتتاجها في بيان موقفك الكلي من القضية املطروحة للمناظرة، لكننا نستطيع أن 

نحدد بعض التوجيهات العامة املهمة.

يحتاج املتحدثان األول والثاني دائمًا إلى حجتني على األقل لكل منهما، فاملتحدث الذي يعتقد أن 

لديه فقط حجة أو فكرة واحدة يقدمها عليه أن ينظر بدقة أكثر إلى هذه احلجة وعادة ما يكون هناك 

جزآن صغيران على األقل في هذه احلجة ميكن تطويرهما ليصبحا حجتني مستقلتني. 

إن تقدمي أربع حجج أو أكثر لكل من املتحدث األول أو الثاني سيكون له أثر عكسي، وذلك ألن 

املتحدث سيقضي وقتًا طوياًل في التمهيد للحجج والربط بينها والربط الكلي بني كل حجة واملوقف 

العام مما يؤدي إلى عدم إعطاء احلجج نفسها الوقت الكافي من النقاش والتدعيم، ولذلك فالقاعدة 

العامة هي: يجب أن يقتصر حديث كٍل من املتحدثني األول والثاني على حجتني أو ثالث، وهذا بدوره يعني أنكم 

وا ما بني أربع أو خمس أو ست حجج.  كفريق ينبغي عليكم أن تعدُّ

األمثلــــة

الربــط الكلــي
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نحن اآلن بحاجة إلى أن نركز أكثر على األمثلة – وهذا اجلزء من احلجة هو الذي يقنع اجلمهور 

أن تأكيداتك صحيحة في الواقع، وسنتعرض هنا إلى أفضل الطرق الختيار وتطوير األمثلة، كما 

أننا سننظر في بعض البدائل املؤثرة لألمثلة. 

األمثلة

تـُعدُّ األمثلة الصيغة األشهر واألسهل لإلثبات، ولكن علينا أن نفهم أنه ليست كل األمثلة مفيدة، 

وإمنا أنواع محددة منها هي التي تكون لها فائدة في املناظرات، باألخص يجب أن تكون األمثلة :

• حقيقية
• عامـــة
• مهمــة

أواًل : يجب أن تكون األمثلة حقيقية، مبعنى أال تكون افتراضية، وكثير من املناظرين خصوصًا 

مواقفهم،  لتوضيح  أمثلة  يخترعون  النظرية  أو  الفلسفية  القضايا  حول  تدور  التي  املناظرات  في 

ولتوضيح هذه النقطة لنضرب املثال التالي: »يعتقد املجلس أنه من األفضل أن تكون ذكيًا من أن 

تكون طيبًا« - قد يستخدم الكثير من املناظرين املبتدئني أمثلة افتراضية لدعم حججهم مثل »تخيل 

أنك في املدرسة وأن املدرس يسألك سؤااًل ال تستطيع إجابته، الكل سيضحك عليك مهما كنت طيبًا، 

ولذلك من األفضل أن تكون ذكيًا من أن تكون طيبًا«. ما يؤخذ على هذه املنهجية أمور واضحة – 

ليس ثمة دليل أن »الكل سيضحك عليك« وميكن بكل سهولة ملعارضيك أن يخترعوا مثااًل افتراضيًا 

إلثبات العكس متامًا. 

ينبغي أن ال يساء فهم القاعدة على أنها ضد األمثلة االفتراضية، فهي ال متنعك من التنظير 

معاصرة،  واقعية  بأحداث  ومدعومة  متوقعة  توجهات  أساس  على  مستقبلية  احتماالت  وافتراض 

على سبيل املثال، إذا كنت جتادل ضد احلرب على كوريا الشمالية فيحق لك أن تقول »لدى كوريا 

الشمالية ترسانة كبيرة من األسلحة التقليدية ورمبا أسلحة نووية أيضًا- سيكون باستعداد الرئيس 

هذا النظام يرد دائمًا على أي  الكوري الشمالي أن ينشر هذه األسلحة لو متت مهاجمة نظامه– 

حتذير بشراسة وعدوانية وقد هدد مرارًا باستخدام العمل العسكري إذا ما هوجم«. بالرغم من أن 

هذا قد ال يكون صحيحًا إال أنه بالتأكيد أمر قابل للنقاش، بالرغم من أن املتحدث هنا يفترض، إال 

أنه يدعم التوقعات بأمثلة حقيقية. 

المتوسط
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ثانيًا : يجب أن تكون األمثلة عامة، وهذا املبدأ قد شرحناه سابقًا عندما تعرضنا ملفهوم احلقيقة 

العامة - تذكر أن أدولف هتلر يعتبر مثااًل حقيقيًا وهو في الوقت ذاته مثال مهم لكنه ليس مثااًل 

عامًا، وعليه يجب أن تكون األمثلة التي تختارها عامة بشكل ميكنك من توضيح املبدأ املجرد الذي 

تقدمه - األحداث املنفصلة نسبيًا أو احلاالت الفردية لن توضح احلقيقة العامة. 

ثالثًا : يجب أن تكون األمثلة مهمة، عليك التركيز كلما أمكن على األمثلة التي تتعلق بقضيتك 

حتديدًا، ولتوضيح هذه الفكرة ميكن أن نسوق املثال التالي: »يعتقد املجلس أن اإلرهاب ال يحقق 

شيئًا«. ينبغي على كال الفريقني أن ميضيا وقتًا كافيًا في مناقشة أحدث مثال للجماعات اإلرهابية 

أكثر  جماعات  يناقشا  أن  للفريقني  ميكن   - األيرلندي  اجلمهوري  اجليش  ومنظمة  القاعدة  مثل 

غموضًا مثل )جماعة الدرب املضيء البيروفية أو منظمة األلوية احلمراء اإليطالية أو حزب العمال 

الكردستاني(، بيد أنه إذا نوقشت مثل هذه اجلماعات فيجب أن يكون ذلك إضافة إلى حتليل األمثلة 

األكثر وضوحًا وليس بدياًل عنها، وفي األساس يعتبر هذا تطبيقًا للمبدأ السابق القائل: حيث يوجد 

موضوع واضح فعليك املناظرة في ذلك املوضوع حتديدًاً.

إن أسهل طريقة الستخدام املناظرين املبتدئني لألمثلة غير املهمة يتمثل في استخدام احلكايات 

حصة  في  اليوم  ذلك  في  لي  »حدث  يقولون:  املبتدئني  املناظرين  نسمع  ما  فكثيرًا  الشخصية 

الرياضيات...« أو »تلعب أختي الرياضة، و... «. يجب جتنب هذه األمثلة بأي ثمن ألنها ال تفيد في 

التدليل على حجتك وكذلك فإنها جتعلك عرضة للهجوم )»رمبا تكون عائلة معارضنا على هذه احلال 

التي وصف، لكن عائالتنا ليست كذلك بكل تأكيد«(.

حتليل الأمثلة

ميكن حلدث معني أن تكون له تفسيرات مختلفة بالنسبة ألشخاص مختلفني، ولهذا السبب ال 

يكفي أبدًا أن تذكر املثال دون أن تقدم التفسير والشرح والتحليل املناسبني له - لنفترض مثاًل أن 

القضية هي : »يعتقد املجلس أن حرب العراق لها ما يبررها«. ميكن ملتحدث في املواالة أن يقول: 

»كانت أمريكا محقة في هجومها على العراق ألن نظام صدام حسني كانت له نوايا عدوانية، وأن 

املنظمات ذات النوايا العدوانية ال ميكن السماح لها بتحقيق تلك النوايا، وأحداث احلادي عشر 

من سبتمبر مثال حي على ذلك«. ولكن رغم ذكر احلادي عشر من سبتمبر كمثال، فإنه لم يرد في 

تعتبر  تثير أسئلة أكثر مما جتيب- ملاذا  العبارة  له، ولذا فإن  كالم املتحدث أي حتليل أو شرح 

حادثة احلادي عشر من سبتمبر دلياًل على ذلك؟ أي جزء من هذه احلادثة ميكن أن يكون الدليل 

املقنع على ذلك؟ كيف ميكن أن تكون القاعدة وطالبان شبيهتني بصدام حسني ونظامه؟ ليس من 

الصعوبة مبكان أن ترى املعارضة تستخدم املثال ذاته لصاحلها هي حيث ميكن للمعارضة أن تذكر 
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أن أحداث احلادي عشر من سبتمبر كانت عذرًا واهيًا لشن احلرب على العراق، أو ميكن أن يجادل 

فريق املعارضة أن السياسة اخلارجية التوسعية لن تؤدي إال إلى املزيد من األعمال اإلرهابية في 

املستقبل، والنقطة األساسية هنا ليست أن املثال الذي أورده فريق املواالة... ركيك ولكن االقتصار 

على ذكر املثال دون أي تفسير أو شرح أو حتليل هو بالتأكيد إستراتيجية ضعيفة. 

التحليل الركيك: درا�سة ح�لة

النهائية  التصفيات ربع  القضية في  كانت  للعام 1997م  املدارس  ملناظرات  العالم  بطولة   في 

كالتالي: »يرحب املجلس بالقرن الـ21« - عرَّف فريق املواالة القضية بحق أنها تصب في احملاججة 

أن القرن الـ21 سيكون أفضل مما كان عليه القرن الـ 20. وكانت احلجة األولى للمتحدث الثاني 

من املواالة هي أن حقوق اإلنسان تتحسن، وفيما يلي النص الكامل لهذه احلجة مع دليل تقريبي 

لبنيتها وتركيبتها الداخلية:

الفرضية األولى، أيها السيدات والسادة

حقوق اإلنسان شيء جيد ألنها متنع استغالل الناس ومتنع أشياء مرعبة كثيرة ميكن أن حتدث 

للناس، كما أنها متنع هندسة البشر جينيًا ليصبح لهم ثالثة رؤوس بداًل من رأس واحد، أو ليكون 

لهم لون مختلف، إنها باختصار متنع حدوث أشياء سيئة كثيرة.

الفرضية الثانية: الكثير من الناس يتمتعون اآلن بحقوق وحريات أكثر ألن العالم ككل أصبح 

اآلن أكثر دميقراطية، إن تأثير الدميقراطيات الغربية وتأثير أمريكا خصوصًا بتصدير ثقافتها حول 

العالم وبالذات ثقافة MTV )ثقافة قنوات املوسيقى الشبابية( وما يتعلق بثقافة املاكدونالدز كرمز 

»حلرية االختيار« كان له األثر الكبير في جعل العالم دميقراطيًا أكثر. 

نحن نرى مثال بورما حيث تقوم ُأجن سان سو تشي بجهود عظيمة للحركة الدميقراطية في بورما. 

وعلى هذا فإنه قد مت إثبات كل من الفرضية األولى املتعلقة بكون حقوق اإلنسان شيئًا جيدًا، 

والفرضية الثانية املتعلقة بأن كثيرًا من الناس يحصلون على حقوقهم اآلن.

ولذلك نستنتج من هذا أن الكثير والكثير من الناس يحصلون اآلن على شيء جيد وسيستمرون 

في احلصول على هذا الشيء في القرن الـ 21، ولهذا فإن القرن الـ 21 سيكون أفضل من الذي 

سبقه. 

العنوان غير مكتمل

الشـــــرح

األمثلـــــة

الربط الكلي

املرشد في فن املناظرة )منوذج بطولة العالم ملناظرات املدارس(... الفصل األول - اإلعداد



104104

 ميكننا نقد هذه احلجة على عدد من املستويات، فمثاًل بالرغم من أنه ليس ثمة خطأ في بنية 

الفرضية األولى وال الفرضية الثانية وال اخلامتة، إال أن احلجة تبدو ركيكة في مثل هذا السياق، 

والسبب يعود إلى أن الفرضية األولى )حقوق اإلنسان شيء جيد( لم تكن في احلقيقة محل نزاع 

على أية حال، فلقد ذكرت بشكل جتريدي ونظري على أنها قضية خالفية. 

ولعل النقد األكثر صلة باملوضوع هنا هو الغياب الكامل للتحليل في األمثلة التي ساقها املتحدث، 

فقد مت استخدام ثالثة أمثلة وهي الـ MTV )ثقافة املوسيقى الشبابية(، وكذلك مت ذكر املاكدونالدز، 

إضافة إلى مثال ُأجن سان سو تشي من بورما، وليس ثمة خطأ في أي من هذه األمثلة بطبيعة احلال، 

صحيح أن األمر يحتاج إلى متحدث جرئ ليزعم أن الـ MTV واملاكدونالدز لهما عالقة مباشرة 

بانتشار حقوق اإلنسان، ولكن ال شك في أن هناك إمكانية إليجاد رابط ما. لكن املشكلة ليست 

بالضرورة في اختيار األمثلة أكثر منها مشكلة في الغياب الواضح للتحليل- مثاًل لم يشرح املتحدث 

مطلقًا املقصود بثقافة الـ MTV، كما أن املتحدث لم يذكر بطبيعة احلال السبب الذي يجعل من 

ماكدونالدز رمزًا حلرية االختيار، إضافة إلى ذلك فإن املتحدث لم يبني مطلقًا كيف أن الدميقراطية 

لها عالقة بحقوق اإلنسان، بل إن مفهوم حقوق اإلنسان من األساس لم يشرحه املتحدث، وقد مت 

اختزاله في الدعوة إلى حظر الهندسة الوراثية التي مت التعبير عنها على نحو غاية في الغرابة.

أجل  من  فعلته  ما  هي وال  من  يشرح  لم  تشي، ولكنه  ُأجن سان سو  مثال  املتحدث  استخدم 

الدميقراطية أو األثر الذي أحدثته وال تزال حتدثه في املجتمع البورمي، أو ملاذا يجب على العالم أن 

يهتم مبا يحدث في بورما، والنقطة هنا ال تتعلق بكون أن احلجة كان فيها خطأ جوهري، في الواقع 

إذا ما تعاملنا مع النقطة بشيء من احليطة ميكن أن تكون نقطة منطقية جدًا، لكن املشكلة هي أن 

املتحدث لم يقم بتحليل األمثلة وهذا بدوره لم يوضح صحة ما قاله بأي صورة من الصور، وهذا ما 

يقصده بعض املدربني واحلكام حني ينتقدون املتحدث بقولهم أنه »أخفق في طرح األسئلة الكبرى«. 

مبعنى أن املتحدث تناول العنوان ولم يتعرض لألمثلة بأي نوع من أنواع الشرح والتحليل. 

اإ�س�فة املزيد من الأمثلة

بشكل عام ستكون حجتك أقوى لو أنك برهنت عليها باستخدام أمثلة كثيرة، وثمة سببان لذلك:

أواًل : إن استخدام عدة أمثلة يضفي مزيدًا من املصداقية على موقفك، واملبدأ الذي تؤكد عليه 

أنه ينطبق على عدد كبير من احلاالت بداًل من حالة  سيبدو أكثر صدقًا إذا متكنت من توضيح 

واحدة، كما أن فريقك سيبدو أكثر علمًا ومصداقية في املوضوع إذا تسنى لك التدليل على حججك 

بعدد كبير من األمثلة ذات الصلة، وهذا سيمكنك من تغطية املوضوع بشكل أكثر فاعلية. 

ثانيًا : استخدام عدة أمثلة يعطيك في بعض األحوال تفوقًا استراتيجيًا متميزًا ألن بعض احلكام 

وخصوصًا في مستوى بطولة العالم ملناظرات املدارس يستخدمون في تقييمهم نوعًا من »اجلداول 
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املتتابعة«. وهذا يعني أن احلكام يكتبون كل حجة مع أمثلتها حال تقدميها من قبل املتحدث وبعدها 

يقومون بذكر تفاصيل كيف متت معاجلتها طوال املناظرة، وبهذا سينظر احلكم بنوع من االرتياح 

للفريق الذي أثار حجة أو مثااًل لم يتمكن الفريق املعارض من الرد عليه أو تفنيده.

 في ظل منهجية التحكيم هذه فإن الفريق الذي يستخدم أمثلة عدة لدعم كل حجة يتمتع بتفوق 

استراتيجي واضح، حيث يتم إغراق املعارضة بالكثير من األمثلة مما يصعب على املعارضة الرد 

على كل هذه األمثلة بنجاح وفاعلية، كما أن استخدام عدد من األمثلة بهذه الطريقة سوف يضفي 

على حجتك املزيد من املصداقية واألهمية.

غير أن خطر استخدام عدد كبير من األمثلة للتدليل على حجتك يتمثل في أن تقوم فقط بذكر هذه 

األمثلة على هيئة قائمة دون حتليلها ومناقشتها، وهذا عادة يشار إليه باستخدام مصطلح »قائمة 

املشتريات« أو »قائمة التسوق« وهذا النوع من األمثلة قائم على منط تفكير يقول »قدم أمثلة كافية، 

وواحد منها سيثبت في عقول السامعني«. ولكن ينبغي التنبيه هنا إلى أن استخدام قائمة تسوق من 

األمثلة هو أضعف بكثير من تقدمي مثال واحد مع شرحه وحتليله حتلياًل وافيًا، وفي أكثر صيغها 

تطرفًا تصبح هذه املنهجية حجة باملثال، حيث يقوم الفريق بسرد قائمة األمثلة التي يتم تأكيدها 

لبيان نقطة محددة، وهذا يعني أن كثيرًا من الفرق ال تقدم سوى شرح ضئيل، إن وجد، حلججهم، 

وهذا بطبيعة احلال منهجية ضعيفة، حيث إنه ال ميكن لقائمة من األمثلة ينقصها الشرح والتحليل 

واالستنتاج املنطقي أن تبني صحة احلجج.

إن أفضل منهجية الستخدام األمثلة املتعددة هي أن تختار مثااًل واحدًا وتقوم بتحليله بشكل 

كامل وبعدها تذكر األمثلة األخرى وتشرحها باختصار، مبعنى أنك ستعرض مثااًل واحدًا بشكل 

تفصيلي وكأنه املثال الوحيد الذي ستعرضه، بعدها ميكن أن تضيف العبارة التالية: »وهذا ميكن 

توضيحه في األمثلة ]س[ و ]ص[ و]ل[ التي تبني املبدأ نفسه«، وإن كان لديك متسع من الوقت 

فيمكنك إضافة شرح مقتضب كيف أن ذلك املبدأ ينطبق على كل من احلاالت اإلضافية التي ذكرتها. 

الإح�س�ئي�ت

لقد عرفنا سابقًا أن املثال املؤثر يجب أن يكون حقيقيًا وعامًا وهامًا، وفي اجلزء السابق مت شرح 

هذه الشروط ملساعدتنا في حتديد أي مثال ميكن أن نستخدم، لكن ماذا لو أن املثال الذي يلبي 

هذه الشروط غير موجود، كما هو احلال عندما تشير احلجة إلى عدد كبير من األمثلة املنفردة بداًل 

من عدد صغير نسبيًا من األمثلة؟

لنفترض أن املناظرة تدور حول موضوع اإلرهاب، هناك عدد قليل نسبيًا من اجلماعات اإلرهابية 

)أو لنقل عدد قليل من اجلماعات اإلرهابية املهمة( ولذا ميكننا أن نختار بعض هذه اجلماعات بغرض 

التعميم على الكل، أما إذا كانت املناظرة حول الفقر والتنمية مثاًل فإن عدد الفقراء في العالم ضخم 
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جدًا، ولهذا فإنه حتى وإن ناقشنا 10 حاالت منفردة بالتفصيل فإننا لن نقترب من إمكانية فهم 

املشكلة، أو تعميم االستنتاجات حول موضوع الفقر والتنمية. 

ومن هنا تبرز احلاجة إلى االستعانة باإلحصائيات، على سبيل املثال لنفترض أن املناظرة تدور 

حول التجاوب الدولي ملرض اإليدز، وأنت جتادل لصالح استجابة دولية عاجلة وجوهرية ملواجهة 

املرض، بإمكانك استخدام قصة مؤثرة ليتيم فقد أبويه بسبب اإليدز كمثال، لكن رغم توفر عنصر 

التأثير العاطفي الواضح في القصة، إال أن هذه القصة ال ميكن أن تعبر عن أهمية موضوع اإليدز 

بشكل عام، ولذا نرى أن األمر سيكون أكثر تأثيرًا إذا ما شرحنا قصة األيتام بسبب مرض اإليدز، 

وأتبعنا ذلك بإحصائيات مناسبة، مثاًل توقعت منظمة مكافحة اإليدز التابعة لألمم املتحدة أن عدد 

األيتام بسبب اإليدز في عام 2011 م سيتجاوز 35 مليون يتيم في العالم. 

إذا قررت استخدام اإلحصائيات، فمن الضروري أن تضفي على هذه اإلحصائيات املصداقية 

كلما أمكن وذلك بذكر املصدر الذي استقيت منه هذه اإلحصائيات باإلضافة إلى ذكر أي معلومات 

أخرى ذات صلة كالتواريخ مثاًل - ميكن أن تتبع املثال التالي: »حسب إحصائيات االحتاد الدولي 

املنتظمني  املستخدمني  من  هم  اإليرانيني  من   %32 من  يقرب  ما  فإن  م   2007 لعام  لالتصاالت 

لإلنترنت«. إن هذا التحديد يعتبر أكثر مصداقية من أن تقول: »تشير اإلحصائيات إلى أن حوالي 

ثلث السكان في إيران يستخدمون اإلنترنت؟«

بدائل اأخرى لالأمثلة

الطريقتني  ليستا  أنهما  غير  احلجج،  لدعم  شيوعًا  الطرق  أكثر  واإلحصائيات  األمثلة  تعتبر 

ـِس األخالقي  الوحيدتني - بالتحديد ميكن أن تنشأ املشكالت عندما نحاول أن ندعم حجة مثيرة للح

أو أي مبدأ عام كما هو احلال في القضية التالية التي نوردها لتوضيح هذه النقطة - لنفترض أن 

القضية هي: »يعتقد املجلس أن اعتقاالت خليج جوانتانامو كانت لها ما يبررها«. من دون شك أن 

املعارضة ستناقش الظروف القاسية لالعتقال، وميكن أن جتادل أن املعتقل قد أضر بأمن الواليات 

فكرة  أن  يجادل  أن  يريد  املعارضة  فريق  كان  لو  ماذا  لكن  الدولي،  وبتأثيرها  األمريكية  املتحدة 

االعتقال من أساسها خاطئة؟ 

الكثير من األمثلة واإلحصائيات ميكن االستعانة بها في موضوع معتقل جوانتانامو، ولكن ال 

يوجد أي من هذا ميكن استخدامه في املجادلة بأن فكرة االعتقال من أساسها كانت خاطئة.

هذا  يعني  ما  وعادة  األخالقية،  للمعايير  الواضح  التعبير  إلى  اللجوء  ميكن  كهذه  حاالت  في 

االقتباس واالستشهاد باالتفاقيات الدولية لبيان أن هناك إرادة دولية موحدة حول موضوع معني، 

وفي هذه احلالة ميكن للمواالة أن يجادلوا بهذه الطريقة:
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إنه من العار وطنيًا ودوليًا أن قررت الواليات املتحدة اعتقال اإلرهابيني 

املشتبه بهم في معتقل خليج جوانتانامو، هذا األمر ينتهك املبادئ الدولية 

مبوجب  محرم  التعسفي  االعتقال  إن  حيث  اإلنسان،  حلقوق  األساسية 

املادة التاسعة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ومبوجب املادة التاسعة 

من العهد الدولي اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية، إن معاملة املعتقلني 

كانت تعسفية ألنه لم يتم إعطاؤهم احلقوق الكافية للدفاع عن أنفسهم أمام 

محاكم عادلة وعلنية، لقد خرقت معاملتهم كافة بنود معاهدة جنيف، وهي 

املعاهدة التي اعترفت بها احملكمة العليا في الواليات املتحدة األمريكية 

في قضية حمدان ورامسفيلد، واألكثر من هذا أن عملية املراجعة التي 

أعطيت للمعتقلني انتهكت مبادئ مهمة من مبادئ الدستور األمريكي نفسه 

وحتديدًا حق املطالبة بالعرض على احملكمة كما اعترفت به احملكمة العليا 

في عام 2008 م في قضية بومدين وبوش. 

لم يتضمن هذا اإلثبات أية إحصائيات أو أمثلة باملعنى احلقيقي، ولكن إذا ما مت استخدام هذا 

النوع من احلجج بعناية فإنه يكون صيغة مقبولة من صيغ الدعم ملبدأ أخالقي عام. 

واملصدر الثاني املعروف من مصادر السلطة األخالقية هو الدين، غير أنه على عكس املواثيق 

املناظرات، ولتوضيح هذه  الدينية عادة ما متثل دعمًا ضعيفًا جدًا في  الدولية، فإن االستدالالت 

الفكرة لننظر على سبيل املثال في هذه القضية التي كانت مطروحة للنقاش في إحدى املناظرات في 

الواليات املتحدة األمريكية: »يعتقد املجلس أننا يجب أن ندعم عقوبة اإلعدام«. ميكن لفريق املعارضة 

نا أن » أحبِّوا  أن يجادل »إن القتل أمر خطأ، والوصايا العشر تقول: »ال تقتل«. والسيد املسيح علمَّ

جيرانكم كما حتبون أنفسكم«. غير أن هذه احلجة تعتبر ضعيفة في أي مناظرة، ألنه على الرغم 

من أن كثيرًا من الناس يؤمنون بهذه املبادئ الكنسية ويتبعونها، إال أن الكثير أيضًاً ال يرى سببًا 

وجيهًا في أن يكون لإلجنيل أي سلطة ذاتية في املناظرة، فضاًل عن أن كثيرًا من الناس املتعصبني 

لعقوبة اإلعدام )مثاًل في بعض مناطق الواليات املتحدة( هم أصاًل من املؤمنني امللتزمني مبثل هذه 

املبادئ الدينية. 

واملنهجية األدق هي القول: »إن القتل أمر خطأ، وهذا مبدأ أخالقي معروف كما نرى من خالل 

النظر في عقائد أغلب الديانات حول العالم«. لكن حتى هذه املنهجية ال تخلو من ضعف، فاألمر ال 

يتعلق فقط في أن قضية معارضة غالبية األديان الرئيسة لعقوبة اإلعدام هي قضية محل شك، وإمنا 

األمر يتعدى ذلك إلى احملاججة أنه ليس ثمة سبب يجعل العقيدة الدينية هي من يحدد السياسة 

العامة )أو نتائج املناظرات( في الدول العلمانية. 

من السهل أن نرى السبب في جلوء الكثير من املناظرين إلى املبادئ الدينية للتدليل على مواقفهم، 

حيث ال توجد أمثلة أو إحصائيات إلثبات املوقف، إال أنه في هذه احلاالت يكون اللجوء إلى املواثيق 
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الدولية أفضل من اللجوء لألحكام الدينية مهما كانت هذه األحكام مهمة لكثير من أفراد املجتمع، 

)أنظر املزيد حول هذا األمر في الفصل اخلامس من هذا الكتاب حيث نتعرض ملوضوع حتكيم 

احملتوى(.

مصادر الحصول على المحتوى
في  واإلحصائيات  األمثلة  تقدمي  ضرورة  مثل  النظرية  الناحية  من  احملتوى  مبادئ  ناقشنا 

املناظرة، لكن السؤال العملي واملهم بالنسبة لغالبية املناظرين هو: »من أين أحصل على هذه األمثلة 

واإلحصائيات؟« وهنا يكمن التحدي حينما تصبح املناظرة عماًل جادًا صرفًا - يتمتع املناظرون 

جيدة  معرفة  وكذلك  العالم وقضاياه  بأحداث  يتعلق  فيما  جيدة  عامة  معلوماتية  بقاعدة  اجليدون 

باملنظمات الدولية، وفي الواقع إن جزءًا كبيرًا من الوقت الذي يقضيه الفريق في مرحلة اإلعداد 

للمناظرة أو اإلعداد للتصفيات في املسابقات يتم قضاؤه في البحث في بطون املراجع والكتب لبناء 

مثل هذه القاعدة املعلوماتية. 

الأخب�ر واأحداث ال�س�عة

األخبار  على  االطالع  طريق  عن  العامة  معلوماتهم  يطوروا  أن  للمناظرين  األساس ميكن  في 

قراءة  أو  املذياع،  إلى  واالستماع  التلفزيون،  في  األخبار  مشاهدة  طريق  وعن  الساعة  وأحداث 

الصحف أو اإلنترنت - إذا كنت ستقضي وقتًا في اإلطالع على كل هذا فينبغي أن تقضي وقتك 

بفاعلية وهذا يعني معرفة أي من مصادر األخبار هذه جديرة باالهتمام؟ وأيها األوثق؟ كل مدينة 

لها مصادر لألخبار اجلادة، وباملقابل كل مدينة لها مصادر ألخبار اإلثارة، وبالتالي فإن املعلومات 

املوثوقة تتأتى من املصادر األولى وليس من الثانية، فال تضيع وقتك وال تبدد جهودك.

أن  إال  العامة،  معلوماتك  تطوير  في  للبدء  مهمة  يعتبر خطوة  األخبار  على  الدائم  اإلطالع  إن 

االقتصار على مشاهدة األخبار فقط لن يكون كافيًا لفهم ما يدور حولك من أحداث وقضايا – على 

األقل ليس كافيًا بالنسبة للمستويات العليا من املناظرة، فأنت بحاجة إلى أن تبحث عن املقاالت 

مناقشة  طريق  عن  للقضايا  العقالني  التحليل  كذلك  لألحداث، وتقدم  العامة  الصورة  تعطي  التي 

القضايا بشكل متكامل وليس فقط تقارير عن آخر األخبار، وهناك الكثير من املصادر اجليدة ملثل 

هذه املعلومات.

البحث

تعد الثقافة العامة ضرورية ألي نوع من أنواع املناظرات، ولكن أحيانًا يكون من الضروري القيام 

بإجراء البحوث في موضوعات محددة لتكملة معرفتك العامة، ومن الصعوبة مبكان إعطاء كثير من 

التوجيهات العامة لهذا النوع من البحوث، ولِكننْ ثمة نقطتان تستحقان الذكر في هذا املقام.
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أواًل: تذكـَّر أن تبقي على بحثك وثيق الصلة مبوضوع املناظرة، وجتنب- كلما أمكن- املعلومات 

والنقاشات التي ليست لها عالقة مباشرة باملوضوع، عوضًا عن ذلك حاول أن تدون األسماء أو 

املعلومات ذات الصلة الوثيقة باملوضوع ألن مثل هذه املعلومات ستكون ذات فائدة عظيمة في بناء املوقف.

ثانيًا: يعد اإلنترنت أداة ذات قيمة ال تقدر بثمن ولكن يجب أن تستخدمه كما ينبغي- إن االقتصار 

على البحث في موضوع مناظرتك )مثاًل عقوبة اإلعدام( ثم الضغط على الروابط لن يفضي إلى نتائج 

جيدة، سيحالفك الفوز أكثر إذا نظرت إلى احلقائق والبيانات الصحفية للمسؤولني واملنشورات التي 

تصدرها املنظمات غير احلكومية املعنية مثل منظمة العفو الدولية، وينبغي أال تقتصر في بحثك على 

املواقع التي تدعم موقفك من القضية، فلو كنت تدعم عقوبة اإلعدام مثاًل فإن موقع منظمة العفو 

الدولية يقدم أخبارًا وحقائق وأرقامًا مفيدة حول املوضوع رغم أن املنظمة تعارض عقوبة اإلعدام.

اختالق املحتوى

ليس ثمة طرق كثيرة للغش في املناظرة إال أن اختالق احملتوى )مبعنى تلفيق أمثلة واالدعاء 

بأنها صحيحة( هو واحدة من هذه الطرق، كل من يحضر مناظرة – اجلمهور واحلكم واملعارضة 

– يحق له أن يفترض أن البراهني التي تقدمها صحيحة، كل مناظر من حقه أن يحاول أن يفسر 
األمثلة واإلحصائيات لصاحله، فهذا في األول واألخير هو جوهر التحليل والتفسير – ولكن التحليل 

والتفسير يختلفان اختالفًا جوهريًا عن االختالق والتلفيق. 

حلسن احلظ فإن اختالق احملتوى ليس فقط غير مقبول أخالقيًا، بل إنه كذلك كارثي من الناحية 

اإلستراتيجية ملجريات املناظرة- إذا كانت ثقافتك في موضوع ما محدودة أو متواضعة وهذا رمبا 

هو ما يفرض عليك أن تختلق معلومات، فهناك احتمال كبير أنك أيضًا ال تعرف مبا فيه الكفاية لكي 

جتعل املعلومات امللفقة تبدو صحيحة - يتمتع احلكام وكذلك فريق املعارضة واجلمهور مبهارة عالية 

متكنهم من اكتشاف التلفيق حال حدوثه، وتكون النتيجة التي تعقب هذا االكتشاف هي بكل بساطة 

انهيار مروِّع ملصداقية املناظر الذي تكتشف في حقه مثل هذه األعمال.

والرسالة التي نريد توجيهها اآلن بسيطة ومفادها: ال تختلق املعلومات مطلقًا، استغل الوقت املتوفر 

لديك في إجراء املزيد من البحث وإذا لم تكن هناك أمثلة أو إحصائيات فيمكنك تغيير احلجة - على 

املستوى األخالقي تعتبر املناظرة التنافسية جزءًا من ثقافة احلوار العام في مجتمعاتنا، ولذا فإن 

اختالق املعلومات يعوق حتقيق هذا الغرض النبيل.

المصداقية في عرض المحتوى
 يتضح لنا مما سبق أن املصداقية شيء أساسي وجوهري في املناظرات، فاجلمهور واحلكام 

يريدون أن يعرفوا أي موقف )وأي فريق( عليهم أن يثقوا به، فليس كافيًا أن تعرف ما تقول، ولكن 

يجب عليك أن تبدو أنك تعلم ما تقول.
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هناك طريقتان لكسب املصداقية في عرض احملتوى: 

أواًل : يجب أن تكون حججك وثيقة الصلة بوجهة نظر معينة، وأن تتسم بقدر من االتزان، لو 

زعمت مثاًل أن احلكومة الروسية يغلب عليها الصقور العسكريون، فستكون وجهة النظر أو الفكرة 

العامة هذه مقبولة، أما إذا جادلت بأن روسيا ميكن أن تغزو الواليات املتحدة بدون تردد، فإنك 

رمبا قد ذهبت أبعد مما ينبغي، وهذا املبدأ يبدو بديهيًا ولكنه مهم، فاملناظرون الذين يتمتعون بفهم 

ضحل وسطحي لألحداث اجلارية معرضون أكثر من غيرهم ملخاطر عرض وجهات نظر غريبة أو 

غير معقولة.

ثانيًا : بصرف النظر عن مدى مصداقية حجتك، هناك عدد من األساليب التي ميكن أن تستخدمها 

مراسلو  يستخدمها  ما  دائمًا  التي  نفسها  األساليب  هي  تبدو صادقة، وهذه  حجتك  لكي جتعل 

األخبار : أذكر األسماء والتواريخ واألرقام، فإن املصداقية تكون أكبر إذا ما قلت: »لقد عمل رئيس 

الوزراء البريطاني توني بلير وحكومته على تقدمي الدعم املستمر للموقف املتشدد إلدارة الرئيس بوش 

حول العراق«. وباملثل فإن األمر سيكون أكثر مصداقية إذا قلت: »في الثاني عشر من شهر أكتوبر 

عام 2000م فجر أفراد من تنظيم القاعدة املدمرة األمريكية يو إس إس كول عندما كانت راسية 

في اليمن ما أدى إلى مقتل 17 بحارًا أمريكيًا« من أن تقول: »قتلت القاعدة عددًا من الناس عندما 

فجروا سفينة حربية أمريكية في الشرق األوسط«. ولكي تبدو صادقًا يجب عليك أن تتنبه لألسماء 

والتواريخ واألرقام عندما تتابع األحداث اجلارية، فرغم أن هذه املعلومات ال تغير من احلجة شيًئا، 

إال أنها تسهم إلى حد كبير في إضفاء نوع من املصداقية على كالمك - ولذلك ليس غريبًا أن يتم 

عمل اختبارات املعلومات أو الثقافة العامة في املناظرات التجريبية حيث يخصص جزء ال بأس به 

من الوقت في هذه االختبارات لتجربة تذكر األسماء ونطقها بشكل صحيح خصيصًا لهذا الغرض. 

اأمثلة حديقة املنزل

لقد ذكرنا سابقًا أن واحدًا من األخطاء اإلستراتيجية هو استخدام أمثلة من حياتك اخلاصة 

في بناء املوقف، وكان السبب الذي أوردناه سابقًا هو أن مثل هذه األمثلة ليست مهمة أو ذات قيمة 

إستراتيجية، غير أن هناك سببًا آخر وهو أن املتحدثني سيفقدون املصداقية لو كان دليلهم الوحيد 

مقتصرًا على خبراتهم الشخصية، وهذا السبب يصبح مهمًا بشكل خاص في تصفيات املناظرات 

الوطنية والدولية، ولذا فإن املبدأ الصحيح بسيط جدًا ومفاده : يجب أن يحكم موضوع املناظرة والنطاق 

اجلغرافي للمنافسة على أدلة الفريق وبراهينه، وليس املوطن األصلي للفريق.

على سبيل املثال تعتبر البطوالت الدولية ملناظرات املدارس منافسات دولية في املناظرة، ولذلك 

فإن األمثلة واإلحصائيات املستخدمة فيها ينبغي أن يكون لها بعد دولي، حيث يشترط في األمثلة 
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واإلحصائيات عمومًا أن تكون ذات قيمة تطبيقية عاملية، وذلك ألن األمثلة واإلحصائيات من دول 

مسابقات  إن  الدولي،  املستوى  على  باملوضوع  ذات صلة  كانت  إذا  إال  بالغرض  تفي  ال  محددة 

املناظرة ليست مؤمترات يتوقع من الوفود املشاركة فيها أن تناقش موضوعات في إطار خبراتهم، بل 

هي منافسات يتوقع أن يتحاور املشاركون فيها في موضوعات شتى بأفضل الطرق املمكنة، وهذا 

يعني عدم االتكال على مواد من حديقة املنزل.

وفي املقابل إن على املناظرين أن يتجنبوا كلما أمكن استخدام أمثلة أو إحصائيات من املوطن 

األمثلة منك،  بتلك  أكثر معرفة  : سيكون معارضوك  األصلي ملعارضيهم والسبب في هذا واضح 

وبذلك لن يتعرضوا لفقدان املصداقية إذا ما ناقشوا تلك األمثلة وفندوها، ألن فريقك هو من أتى 

بتلك األمثلة أصاًل إلى املناظرة. 

املدرسي  املناظرة  فريق  جادل  عندما  اخلطأ  هذا  في  األسترالي  املدرسي  املناظرة  فريق  وقع 

اإلجنليزي في بطولة العالم ملناظرات املدارس لعام 2000م والتي أقيمت في بتسبيرج في الواليات 

املتحدة األمريكية، حيث استشهد الفريق األسترالي مبثال يتعلق مبدينة في إجنلترا كانت قد شهدت 

ارتفاعًا حادًا في نسبة اجلرمية، وزعم الفريق أن املثال كان يوضح ضعف سياسة الشرطة في تلك 

املدينة، غير أن ما لم يكن في حسبان الفريق األسترالي )وطبعًا كان الفريق اإلجنليزي على علم تام 

به( هو أن املدينة كانت منطقة سكنية جديدة وراقية وأن معدل اجلرمية اإلجمالي فيها كان منخفضًا 

هذا  يشرح  اإلجنليزي  الفريق  كان  محدودة،  ارتفع سابقًا ولفترة  قد  كان  أنه  كبير رغم  حٍد  إلى 

الفرق لزمالئهم األستراليني أكثر من مرة أثناء املناظرة مذكرين الفريق األسترالي – ولكن بالطريقة 

الصعبة - باملبدأ املهم: جتنب استخدام أمثلة أو إحصائيات من حديقة منزل معارضيك.

استخدام اإلثبات في مواضع أخرى من موقفك
لقد خصصنا جزءًا ال بأس به من الوقت في شرح البنية الداخلية للحجة، وفي النظر في أهمية 

التفسير والشرح في عرض أي إثبات، وعلى وجه التحديد عرفنا أن اإلثبات ال يضاهيه في األهمية 

سوى الشرح الذي يصاحبه واحلجة التي يدعمها ذلك اإلثبات. 

ولهذا السبب فإن من األخطاء اإلستراتيجية استخدام اإلثبات في مواضع أخرى من موقف 

فريقك، ولنذكر املثال التالي كتوضيح، في إحدى املناظرات في بطولة العالم ملناظرات املدارس لعام 

2001 في جوهانسبرغ، كان موضوع املناظرة هو أدوية اإليدز لدول العالم النامية، بدأ املتحدث 

األول من فريق املواالة حديثه بقائمة طويلة من اإلحصائيات املؤثرة حول انتشار اإليدز حول العالم، 

كانت اإلحصائيات مدهشة وكان الفريق قد قام بجهد ملحوظ في البحث، إال أن هذه اإلحصائيات 

أهدرت حينما أفرغها املتحدث كلها دفعة واحدة في بداية حديثه بداًل من توزيعها على عدد من 

احلجج. لم يتسن للمتحدث أن يحلل ويشرح ويفسر تلك اإلحصائيات، مبعنى أنه ترك كل األسئلة 
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املهمة دون إجابة: ملاذا؟ وكيف؟ وماذا يعني ذلك؟ والدرس الذي نتعلمه هنا ينبغي أن يكون واضحًا 

قد  أنك  من  تتأكد  أن  عليك  فينبغي  اجليدة  اإلحصائيات  أو  األمثلة  عن  البحث  عناء  نفسك  حتمل  عندما  وسهاًل: 

أدرجتها في حجج مختلفة، ووظفتها التوظيف اجليد، وتذكر أن األمثلة واإلحصائيات وحدها ال تثبت وال تبرهن 
على شيء.

وهذا ال يعني أنه ال ميكنك مطلقًا ذكر األمثلة أو اإلحصائيات في مواضع أخرى من كالمك، 

السيدات  الرئيس  »السيد  كهذه:  مقدمة  بفاعلية  يستخدم  أن  ميكنه  املواالة  من  األول  فاملتحدث 

والسادة... عندما ضربت الطائرة الثانية برج التجارة العاملي في احلادي عشر من سبتمبر 2001م 

فإن العالم تغير وإلى األبد - هذه املناظرة حول أفضل الطرق التي ميكن حلكوماتنا أن تتعامل 

بها مع املخاطر األمنية اجلديدة التي نواجهها جميعًا«. ليس ثمة خطأ في ذكر مثال 2001/9/11 

ألن املتحدث لم يكن يحاول استخدام املثال للوصول إلى نقطة معينة، غير أنه إذا أردت أن يكون 

لألمثلة واإلحصائيات التي تسوقها أي تأثير يذكر فعليك أن تقوم بتطويرها وبنائها كجزء من حجة 

أو حجج مستقلة. 

الدقة في الشرح
من املهم أن تقدم شرحًا نظريًا )تعلياًل منطقيًا( يوضح سبب صحة حجتك، لكن هذا الشرح ال 

ينبغي أن يكون بالضرورة كله نظريًا أو جتريديًا، فاملطلوب منك كلما أمكنك ذلك أن تقوم بعرض 

شرحك بشكل مبسط وملموس كي يتسنى للجمهور متابعته. 

على سبيل املثال لننظر في مناظرة عقدت في عام 1998م حول القضية التالية: »يعتقد املجلس 

أن بل جيتس )صاحب شركة مايكروسوفت( أصبح عمالقًا أكثر مما ينبغي«. واملوضوع هنا هو 

هل أصبحت شركة مايكروسوفت كبيرة أكثر مما يجب؟، اختزلت املناظرة إلى مناقشة ما إذا كانت 

شركة مايكروسوفت قد تصرفت بشكل غير تنافسي وغير مقبول، وهو موضوع مازال محل نقاش 

حتى اليوم - افترض أنك كنت تناظر في فريق املعارضة حول هذا املوضوع وكنت تعرض حجتك 

أن إستراتيجية مايكروسوفت تنطوي على ما يسمى »الدمج النافع للمنتج«. 

ميكن أن تأخذ الطريقة النظرية )والسهلة( لشرح تلك احلجة بهذا الشكل: »إن دمج املنتج هو 

عملية يتم فيها إدخال املزيد من املكونات واملنافع تدريجيًا في املنتج، وهي عملية مهمة لكي تتمكن 

الشركات من التمييز بني منتجاتها في سوق يتسم بالتنافس، وهي كذلك عملية تؤدي في النهاية 

إلى زيادة قيمة املنتج، ولهذا السبب يجب علينا أال ننتقد ما قامت به شركة مايكروسوفت – ألن ما 

قامت به هو فتح الباب أمام املنتج املدمج النافع للمستهلك«. 

المتقدم
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هذا التفسير صحيح ولكنه رمبا ال يعني الكثير بالنسبة للعديد من أفراد اجلمهور وحتى حكم 

املناظرة قد ال يفهم بالتحديد ما الذي تقصده في محاججتك؟، عندما عقدت املناظرة في هذه القضية 

في أستراليا عام 1998م كان املتحدث األول من املعارضة هو آدم سبنسر الذي كان قد منح جائزة 

أفضل متحدث في بطولة العالم ملناظرات اجلامعات، قام آدم سبنسر بشرح هذه احلجة بطريقة 

ابتكارية كما يلي:

لننظر إلى مفهوم دمج املنتج وهو أحد املوضوعات الرئيسية التي تدور حولها إجراءات مقاومة االحتكار- منذ 
أما  املمكن،  السيارة مذياع كان يعتبر من قبيل  أن يكون في هذه  التفكير في  إذا اشتريت سيارة فإن  أربعني عامًا 
مكيف الهواء فكان غير ممكن، وأما الفتحة الشمسية في سقف السيارة فكان من املستحيل إلى آخر ذلك مما جنده 
أرهق  إذا  إال  عليها  الصعب احلصول  الثمن وكان من  باهظة  اإلضافات كانت  أن هذه  والسبب  السيارات،  اليوم في 

الشخص نفسه من أجل ذلك. 

لقد تطورت احلواسيب بالطريقة نفسها، ليس فقط مايكروسوفت بل كل واحدة من الشركات املنافسة لها من 
أمثال شركة آي بي إم، وكذلك شركة آبل، وشركة صن، وشركة نوفيل كلها تعمل على دمج املنتج في باقات منتجاتها، 
وذلك طوال عملية تطور املنتج، الفرق هو أن مايكروسوفت قامت بذلك بطريقة أفضل، فإذا اشتريت أيًا من منتجات 

مايكروسوفت ووجدت برنامج الويندوز قد أعطي لك مع هذا املنتج، فهذه هي عملية دمج املنتج بعينها.

بعد ذلك واصل آدم سبنسر حديثه بتقدمي إثباتات محددة للحجة، مبعنى أن هذا كان فقط الشرح 

النظري للحجة، إن روعة هذه املنهجية تكمن في بساطتها، فالتعليل هنا عام ونظري مبعنى أن آدم 

لم يبدأ مبناقشة شركة مايكروسوفت بالتفصيل، بل أنه أوجد مبدًأ عامًا حول قضية دمج املنتج ولكن 

بأسلوب شرح مبسط وسهل، وقد نتج عن استخدام األمثلة الشائعة أن أصبحت احلجة ملموسة 

أكثر، كما أن الشرح أصبح قريبًا جدًا من اجلمهور بحيث إنهم استطاعوا فهمه، وهذا ما حدث 

بالفعل فقد كسب آدم وفريقه املناظرة. 

ليس ما نريد أن نؤكد عليه هنا هو ضرورة استخدام قياس املشابهة في ضرب األمثلة بشكل 

دائم عند شرح حججك ألنه قد يسبب أحيانًا اإلبهام أكثر من اإليضاح، بل إن النقطة التي نود 

التأكيد عليها هنا هي أنه ميكنك أن جتعل التفكير النظري واملجرد مبَّسطًا وملموسًا إذا ما بذلت 

جهدًا إضافيًا في ذلك، وهنا ننصح املناظرين املبتدئني بأن يلتزموا بشرح أساسي ومبسط حتى 

يشعروا بأنهم قد أتقنوا هذه املهارة، وكما رأينا فإن آدم سبنسر هو من دون شك سيد هذا الفن، 

والشروحات املبسطة التي قدمها لم تأت من فراغ بل من خبرة طويلة في فن املناظرة. 

اختبار حججك
ناقشنا فيما سبق املبادئ النظرية لبناء احلجج، ولكننا لم نتطرق بعد إلى األساليب التي متكنك 

من حتديد ما إذا كانت احلجة التي تفكر فيها ستساعدك في موقفك أم ال، إن عملية اختبار حججك 

تتضمن البحث عن نقاط الضعف وسبل التغلب عليها في حجتك. 
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نق�ط ال�سعف املحددة

هناك عدد من نقاط الضعف احملتملة في بناء احلجج، وهي شائعة جدًا وتستحق الذكر هنا - 

فيما يلي سنقدم قائمة باملشاكل املتعلقة باحلجج، قد ال تكون هذه القائمة شاملة ومستوفية لكل 

املشاكل املمكنة، ولكنها بالتأكيد قائمة ينبغي التنبه لها، وأخذها بعني االعتبار. 

الت�س�رب 

من البديهي أن تكون احلجج متماسكة ومنسجمة مع بعضها البعض، ومع فكرة الفريق بشكل 

عام، فالتضارب أو التناقض املباشر والواضح سيكون سببًا مباشرًا في فشل الفريق في املناظرة 

وذلك ألنه يقوِّض مصداقية الفريق. 

ولكن من حسن احلظ فإن التناقضات املباشرة والواضحة سهلة االكتشاف في مرحلة اإلعداد، 

إال أن التناقضات اخلفية والدقيقة بني احلجج ميكن أيضًا أن تسبب تقويض مصداقية الفريق )ولكن  

ليس بالدرجة نفسها(، واملشكلة تكمن في صعوبة اكتشافها في مرحلة اإلعداد للمناظرة. 

على سبيل املثال في املناظرة حول أدوية اإليدز التي أوردناها سابقًا، كان فريق املعارضة يجادل 

أن األدوية الشاملة ليست جيدة جدًا، ولذلك فهي ليست بدياًل فعليًا لألدوية ذات العالمة التجارية 

املخصصة لعالج اإليدز، أخذ أحد متحدثي فريق املعارضة خط املجادلة بأن األدوية ذات العالمة 

أما  الشاملة،  التجارية املخصصة لعالج مرض اإليدز هي في احلقيقة بنفس درجة سوء األدوية 

املتحدث اآلخر من نفس الفريق فقد جادل أن األدوية الشاملة كانت سيئة جدًا لدرجة أنها كانت 

التجارية. يبني هذا املثال كيف ميكن أن تكون بعض  أسوأ من أدوية مرض اإليدز ذات العالمة 

التناقضات خفية ودقيقة، وجند هنا أن كال املتحدثني كانا يجادالن أن األدوية الشاملة ذات نوعية 

رديئة ولذلك فهي ال تصلح أن تكون بدائل كافية، إال أن فهمهما لهذه األدوية كان متضاربًا، وبينما 

لم يتسبب هذا التضارب اخلفي في فشل الفريق في املناظرة )فقد فاز الفريق في تلك املناظرة( إال 

أنه لم يكن في صالح مصداقية الفريق، ولهذا السبب من الضروري عند بناء وتطوير احلجج التأكد 

من أن كل متحدثي الفريق لديهم نفس الفهم للحجة. 

الالاأهمية

تذكر أنه من الضروري عادة أن تبني أن موقفك من القضية املطروحة للمناظرة هو الصحيح، فقد 

تقدم حججًا أو أمثلة منطقية ولها صلة مبوضوع املناظرة وجتادل فيها بشكل جيد ولكنها مع ذلك 

ال تبني أن موقفك من القضية صحيح بشكل عام، ولننظر إلى هذه القضية كمثال: »يتحسر املجلس 

على القرن الـ 20«. في هذه احلالة على فريق املواالة تقدمي حجج وأمثلة تدلل على فوائد ومنافع 

القــرن الـ 20، وحتمــًا فــإن فريقــًا عدمي اخلبرة سيناقش اإلنترنت كميزة من املزايا املهمة للقرن 

الـــ 20، ولكن هذا ضعيف منطقيًا واستراتيجيًا، والسبب هو أن اإلنترنت كان له صلة باملوضوع 
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فقط في السنوات اخلمس األخيرة من القرن العشرين، وحتى في تلك الفترة كان اإلنترنت مستخدمًا 

فقط عند فئة محدودة من سكان العالم، فرغم أن اإلنترنت ميكن أن يصور على أنه من إجنازات 

القرن الـ 20، إال أنه ليس مهمًا مبا فيه الكفاية لكي يستخدم في هذا املوقف وخصوصًا أن القرن 

الـ 20 قد حفل بتغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية هائلة حدثت خالل القرن وتعتبر على قدر 

كبير من األهمية، إن مثال اإلنترنت سيكون باهتًا أمام أمثلة املعارضة التي قد تتضمن أمثلة قوية 

مثل احلربني العامليتني، والصراعات العديدة التي ميزت القرن الـ 20، باإلضافة إلى انتشار اإلبادة 

اجلماعية واملجاعات الشاملة. 

والقاعدة الذهبية هنا هي: ليس كافيًا أن تسأل »هل هذه احلجة لها صلة باملوضوع؟«. أو »هل هذا يساعد 

موقفنا من القضية؟« بل عليك أن تسأل أيضًا: »هل هذه احلجة أو املثال الذي نقدمه سيضاهي أكبر احلجج إقناعًا 
وأكثر األمثلة أهمية بالنسبة ملا سيقدمه فريق املعارضة؟«

احلجج املغرقة يف العمومية 

إن الهدف من أي مناظرة بداهة هو املجادلة في موضوع ما، ولذا فإن حججك يجب أن تكون 

ذات صلة وثيقة مبوضوع املناظرة وأن تكون كذلك بشكل مباشر، وعلى هذا فإن املبدأ الذي نحن 

بصدده اآلن يبدو بديهيًا، لكنه غالبًا ما يتم إغفاله أو جتاهله، ولندلل على هذا مبثال من مناظرة حول 

ما إذا كان ميكن لألشخاص املعاقني أن يتبنوا أطفااًل، وقف فريق املواالة يجادل لصالح السماح 

مبثل هذا التبني وبدأ باحلجة التالية: »إن التمييز دومًا شيء خاطئ«. مقدمًا مثااًل على ذلك هو 

عدم تقبِّل سياسة الفصل العنصري التي كانت سائدة في جنوب أفريقيا في الفترة من 1948 إلى 

1994. كانت هذه احلجة مغرقة في العمومية حيث لم ينجح الفريق في شرح العالقة بني هذا املثال 

وبني احلجة املطروحة، واملبدأ الذي نحاول أن نبرزه هنا واضح وهو: إما أن جتادل مباشرة في املوضوع 

املطروح، أو أن تضرب أمثلة مشابهة وتشرح عالقة التشابه بني املثال والقضية املطروحة، أما إذا وجدت نفسك تطرح 
مقترحات عامة ونظرية فهذا يعني أن حجتك قد تكون غير محددة مبا فيه الكفاية. 

الالعالقية

بعض احلجج ليست ركيكة إلى حد البطالن، ولكن ليس لها عالقة مبا يحتاج فريقك أن يثبته، 

وهذا يعني أنه حتى وإن كانت احلجج مبرهنة ومدعومة جيدًا، فإن بعض احلجج ببساطة ال تدعم 

موقفك من القضية، ولهذا السبب فمن البداهة أال تستخدم مثل هذه احلجج مطلقًا. 

إن أبسط صيغة للحجة الالعالقية هي احلجة التي ال تثبت ما يهدف فريقك إلى إثباته، وبالرغم من 

أن هذا قد يبدو بديهيًا وواضحًا، إال أنه من املستغرب كيف أن كثيرًا من املناظرين يتحمسون غالبًا 

حلجة ال يدركون متامًا أنها ال متت ملوضوع املناظرة بأي صلة، وغالبًا ما تكون مثل هذه احلاالت 

نتيجة لسوء فهم االفتراضات األساسية للمناظرة. 
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لنأخذ مثااًل على ذلك - افترض أن القضية هي: »يعتقد املجلس أن علينا دعم العوملة«. ميكن 

لفريق املعارضة أن يجادل كما يلي: »يجب أال ندعم العوملة، نحن نعيش في دميقراطية وحكومتنا 

ملزمة باحترام رأي اجلماهير– تشير الكثير من االحتجاجات واملسيرات الضخمة ضد العوملة في 

كثير من دول العالم، والعديد من استطالعات الرأي العام إلى أن غالبية املجتمع يعارضون العوملة، 

ولذا فإن حكومتنا ملزمة أخالقيًا مبعارضتها«.

واملشكلة في هذه احلجة واضحة: إنها تخلط بني مفهومي »نحن« و»حكومتنا«. إن االفتراض 

األساسي ملناظرة مثل هذه هو أننا )أيا كان املقصود بالضمير »نا«( مطالبون بتحديد ما إذا كنا 

»نحن« ندعم العوملة، أما االقتصار على بيان أن كثيرًا من الناس اآلخرين يعارضون العوملة ليس له 

عالقة البتة مبوضوع القضية، ألن هذا في األساس بعيد كل البعد عن قضية هل يجب علينا »نحن« 

دعم العوملة، وهذا املبدأ ينبغي أن يكون بديهيًا، كما ينبغي أن نقر بأن احلجة التي وردت هنا غريبة 

وغير منطقية، ولكن هذا النوع من احملاججة ميكن أن يحدث أحيانًا، وميكن جتنب هذا املوقف عن 

طريق التركيز على املوضوع الواضح الذي تتطلبه القضية حتديدًا، في هذه احلالة مزايا وعيوب 

العوملة. 

احلجج الت�بعة

أحد أشكال احلجج غير السوية هو احلجة التابعة وهي احلجة التي تعتمد فاعليتها كليًا على 

جناح حجة أخرى وبهذا ال تكون تعلياًل مستقاًل يسهم في تدعيم القضية. 

إن أفضل طريقة لشرح احلجة التابعة هي بضرب األمثلة وهذا ما سنفعله اآلن - في إحدى 

املناظرات في بطولة العالم ملناظرات املدارس كانت القضية كما يلي: »يدعم املجلس القتل الرحيم 

الطوعي« - جادل فريق املواالة على جبهتني:

أواًل : جادل الفريق أن »املرضى امليئوس من شفائهم، والذين يعانون من ألم رهيب ومزمن ينبغي 

أن يكون لهم احلق في أن يتخلصوا من هذا العناء باملوت، وأن السماح لهؤالء املرضى بأن يحصلوا 

على القتل الرحيم طوعًا هو شيء جيد«. )لقد كانت احلجة أكثر تعقيدًا مما هو مبني هنا، ولكن كان 

هذا هو جوهرها(.

الثمن، ومتثل استنزافًا كبيرًا ملوارد املجتمع،  نة باهظة  »الرعاية املسكِّ الفريق أن  ثانيًا: جادل 

من  امليئوس  املرضى  أن  إلى  بالنظر  املال، ولكن  بعض  لكسب  فقط  الناس  قتل  ندعم  لن  بالطبع 

شفائهم يجب أن يكون لهم احلق في املوت، وأيضًا بالنظر إلى أن أي مريض معني ميارس هذا 

نة  احلق، فإن املجتمع سيجني فوائد اقتصادية تتمثل في عدم احلاجة إلى متويل الرعاية الطبية املسكِّ

لذلك املريض«.
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إن التعارض الواضح بني املوقفني يتجسد في السؤال: هل للمرضى امليئوس من شفائهم احلق 

في املوت أم ال؟ يجادل فريق املواالة بكل تأكيد أنه: »إذا كان للمريض احلق في املوت، إذًا فهناك 

فائدة إضافية تتمثل في حجة التكلفة االقتصادية، أما إذا لم يكن للمريض احلق في املوت فيجب 

التكلفة  حجة  فإن  ولذلك  الطوعي«.  الرحيم  للقتل  الدافع  هي  االقتصادية  التكلفة  حجة  تكون  أال 

االقتصادية ال تسهم في أي تعارض بني املوقفني ألن قيمتها معتمدة اعتمادًا كليًا على جناح حجة 

أخرى )حجة »احلق في املوت«(، وبهذا فإنها ال تساعد موقف املواالة وكان ينبغي أن حتذف. 

ال شك أنه قد يصعب اكتشاف مثل هذه احلجج التابعة، وذلك ألن مثل هذه احلجج ال تستخدم 

كثيرًا )رغم أنه يغلب استخدامها في املناظرات ذات الطبيعة األخالقية(، ولكن القاعدة األساسية 

ينبغي أن تكون واضحة وهي: حينما تتعلق املناظرة مبوضوع جوهري، فإن حججك يجب أن تعالج ذلك املوضوع 

الفوائد اجلانبية أو اإلضافية لن يقوي حججك عمومًا ولن يدعم موقفك من املوضوع  حتديدًا، واالقتصار على ذكر 
الرئيسي للمناظرة. 

خ�متة اخلطوة الث�لثة

في هذا اجلزء ناقشنا أهمية استخدام احلجج املختلفة واملتطلبات الضرورية لبناء احلجة، وأحد 

التركيبات الداخلية املمكنة للحجة، وتعرفنا كذلك على مكونات احُلجة، وهي: 

- العنوان

- التعليل النظري والشرح

- اإلثبات

- الربط الكلي

وُيعد هذا تركيبًا داخليًا واضحًا وبسيطًا يقوي القيمة اإلقناعية حلجتك.

إن التركيب املبسط الذي تعرضنا له )العنوان والشرح واألمثلة والربط الكلي( يعتبر واحدًا من 

أساليب ربط هذه املكونات، وفي النهاية يجب أن يكون هدفك من تطوير كل حجة هو استخدام 

تركيب واضح ومنطقي وسهل.

 

الخطوة الرابعة: التقسيم 
بانتهاء فريقك من بناء احلجج، تكون قد دخلت فعليًا في مرحلة كتابة األحاديث، ولكن ال ميكنك 

كتابة األحاديث قبل أن تعرف أي متحدث سيقوم بعرض أي حجة، وتخصيص احلجج هو ما يعرف 

بـ »التقسيم«. وفي هذا اجلزء سنناقش املبادئ التوجيهية العامة التي حتتاجها للقيام بعملية التقسيم.
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المفهوم األساسي للتقسيم
املناظرة، وقد  للتقسيم.. هناك ثالثة أشخاص في فريق  املفهوم األساسي  بالتعرف على  لنبدأ 

يكون من السذاجة أن تعتقد أن هؤالء جميعهم يقومون بعرض حجج مستقلة، فهذا ليس من طبيعة 

بعرض  األول والثاني  املتحدثان  يقوم  بحيث  األدوار  توزيع  ينبغي  بل  في شيء،  املنظمة  املناظرة 

احلجج اجلوهرية املستقلة، بينما يقوم املتحدث الثالث بعرض التفنيد واخلامتة. 

إن ما نقصده بتوزيع املوقف هو بالتحديد تقسيم احلجج التي أعدها فريقك على املتحدثنينْ األول 

والثاني، وأسهل طريقة لعمل ذلك هي أن يقوم كل متحدث باختيار احلجج التي يفضلها، أو ميكن أن 

تقسم احلجج حسب الترتيب األبجدي ألسماء املتحدثني، غير أن هذه الطريقة ليست سليمة، واألسلم 

واألكثر إستراتيجية هو أن تقسم احلجج طبقا لقواعد منطقية متعارف عليها. 

ولذا فإن توزيع املوقف يتضمن إيجاد ُعنوانـنَي – أحدهما للمادة التي يعرضها املتحدث األول، 

واآلخر للمادة التي يعرضها املتحدث الثاني – كما يتضمن كذلك حتديد أي من احلجج تناسب أيَّـًا 

من العنوانني؟ 

اختي�ر املجموع�ت

إن التحدي األول الذي يواجهنا في عملية توزيع املوقف هو حتديد احلجج التي ميكن ضمها مع بعض 

في مجموعة واحدة، مبعنى حتديد كيف ميكن جتميع احلجج؟

ينبغي أن يتسم موقف الواحد منا باملرونة حيال هذا اجلانب من أسلوب املناظرة، ذلك أنه يجب حتديد 

كل تقسيم على أساس اخلصائص العامة للموقف الذي مت بناؤه، ولهذا ال ميكننا إال أن نناقش املبادئ 

العامة وترك التفاصيل لألبعاد السياقية للموقف. 

ينبغي أن جتمع حججك على أسس منطقية متعارف عليها، ومن حيث األساس عليك أن تأخذ في 

االعتبار اجلوانب املختلفة واملجموعات التي تنطبق عليها القضية - على سبيل املثال في مناظرة حول 

»املرضى«  العنوانني:  حتت  حججك  ع  جتمِّ أن  تختار  أن  ميكن  الطوعي،  الرحيم  القتل  ترخيص  وجوب 

و»األطباء«. أو »املرضى« و »املجتمع بشكل عام« - في مناظرة حول السياسة اخلارجية األمريكية منذ 

ع حججك حتت العنوانني: »قضايا الدفاع واألمن« و »القضايا  احلادي عشر من سبتمبر ميكن أن جتمِّ

اجليوسياسية األوسع«. 

في الغالب لن يكون مبقدورك أن حتدد املجموعات املختلفة التي تظهر من القضية نفسها مباشرة، وفي 

هذه احلالة حتتاج إلى أن تتفحص قائمة حججك بغرض جتميع احلجج املتشابهة مع بعضها البعض، 

مبعنى أن عليك حتديد األسس املنطقية واملتعارف عليها التي توحد بني احلجج لكل متحدث. 

المبتدئ
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املوقف املعلق 

عندما حتدثنا عن بناء احلجج املستقلة ذكرنا أهمية ربط كل حجة باملنهجية الكلية لتكوين املوقف، 

وذلك بهدف عرض موقف موحد ومتماسك، ولنفس الهدف يتوجب على كل متحدث أن يثبت القضية 

بشكل عام ولكن بالنظر إلى جوانب مختلفة من القضية. 

 واألسلوب األسهل في التعامل مع هذا املبدأ هو أن نتخيل أن فردًا من اجلمهور سيراقب إما 

احلديث األول أو الثاني ولكن ليس االثنني معًا، وعليك أن تقنع ذلك الفرد من اجلمهور مبوقفك من 

القضية املطروحة للمناظرة.

لنأخذ املثال التالي لتوضيح الفكرة، لنفترض أنك في فريق املواالة في قضية »يدعم املجلس القتل 

باملرضى،  املتعلقة  احلجج  يناقش  فريقك  في  األول  املتحدث  أن  كذلك  الطوعي« ولنفترض  الرحيم 

واملتحدث الثاني يناقش احلجج املتعلقة باملجتمع بشكل عام - فإن الفرد من اجلمهور الذي شاهد 

تواجه  التي  األمور  الطوعي بسبب  الرحيم  القتل  علينا دعم  بأن  إقناعه  األول فقط ميكن  احلديث 

املرضى، والفرد من اجلمهور الذي شاهد احلديث الثاني فقط ميكن إقناعه بأن علينا دعم القتل 

الرحيم الطوعي بسبب األمور التي تواجه املجتمع بشكل عام، ولهذا فإن التقسيم على هذا النحو 

يعتبر تقسيمًا سليمًا.

لكن لنفترض أنك كنت في فريق املواالة في قضية: »يعتقد املجلس أن جنوم الرياضة يأخذون 

أموااًل أكثر مما ينبغي«. إذا افترضنا أن املتحدث األول في فريقك يبني أن جنوم الرياضة يأخذون 

الكثير من املال، وأن املتحدث الثاني يبني كيف أن هذا يسبب أضرارًا، في هذه احلالة لن يكون 

مبقدور أحد أفراد اجلمهور الذي شاهد فقط احلديث األول أن يقتنع بأن جنوم الرياضة يأخذون 

الذي يسبب الضرر( ال  ينبغي«. )مبعنى اإلسراف  ينبغي ألن مفهوم »أكثر مما  أموااًل أكثر مما 

يتضح إال بعد سماع املتحدث الثاني، ولهذا فإن التقسيم على هذا النحو ليس سليمًا ويعرف باملوقف 

املعلق.

تكثر املواقف املعلقة في املناظرات التي تتطلب عددًا من النقاط املتمايزة )مثل قضايا »أكثر مما 

ينبغي« أو قضايا »الكرة احلمراء الكبيرة« عمومًا(. إال أن هذه املواقف ميكن أن توجد في قضايا 

أخرى إذا كان الفريق غير حذر، وخصوصًا إذا كان الفريق يحاول أن يستخدم احلديث األول لتهيئة 

املقام واإلعداد للحديث الثاني - على سبيل املثال في إحدى املناظرات التي عقدت ضمن منافسات 

مناظرات املدارس كانت قضية املناظرة كالتالي: »يعتقد املجلس أن التجارة مع الصني يجب أن 

ترتبط بتحسن في حقوق اإلنسان هناك«. قام أحد فرق املواالة بتوزيع املادة بشكل ميكن للمتحدث 

األول أن يبني أن انتهاكات حقوق اإلنسان خطيرة وشائعة في الصني، أما املتحدث الثاني فقد تولى 

توضيح سبب أهمية الربط بني التجارة مع الصني وحتسن أوضاع حقوق اإلنسان هناك.
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 واضح أن هذا املوقف كان مثااًل للموقف املعلق ألن املتحدث األول لم يثبت القضية بل إن فريق 

املعارضة قد سلم راضيًا بأن هناك انتهاكات حلقوق اإلنسان في الصني، واملثال الشائع للموقف 

األول(  املتحدث  يكون  ما  )عادة  املتحدثني  أحد  أن  هو  املبتدئني،  املناظرين  بني  املعلق خصوصًا 

يناقش موضوعًا ثانويًا أو موضوعًا فرعيًا )مثل اخللفية التاريخية(، واملتحدث اآلخر )املتحدث الثاني 

في العادة( يعرض حجًجا فعلية - تذكر أن كاًل من املتحدثني األول والثاني يجب أن يبينا املوقف من القضية 

وليس واحدًا منهما فقط.

ذكرناها  )التي  حمراء وكبيرة«  »كرة  قضية  عناصر  تقسيم  من  ينشأ  املعلق  املوقف  أن  عرفنا 

سابقًاً( على املواالة بطريقة غير سليمة، لكن ماذا يحدث إذا قسمنا هذه العناصر بني املعارضة؟

ليست  »إنها  يجادل:  األول  املتحدث  كان  إذا  يحدث  ماذا  النظرية  الناحية  األساس ومن  في   

كبيرة؟«. بينما يجادل املتحدث الثاني: »إنها ليست كرة حمراء« - ظاهريًا يبدو أن هذا تقسيم سليم، 

فاملتحدثان يثبتان بطالن القضية )كما ينبغي للمعارضة أن تفعل(، واألحاديث ليست متناقضة كذلك، 

غير أننا إذا أمعنا النظر لوجدنا أننا بصدد موقف معلق هنا أيضًا، فبالرغم من أن كل متحدث من 

املعارضة يعارض القضية، إال أنهما لم يبيِّنا كل على حدة املوقف من القضية برمتها، وهذا يعنى 

)في هذا املثال النظري( أن موقف فريق املعارضة يقول أساسًا: »إنها ليست كبيرة، وليست حمراء، 

وليست كرة«. وهذه هي منهجية املوقف املعلق غير السليم ألنها متت بتقسيم العناصر »كبيرة« و 

»كرة حمراء« من عناصر القضية. 

يكون  ما  غالبًا  األخالقي والعملي والذي  بالبعد  املتعلق  التقسيم  نتناول  أن  علينا  يجب  أخيرًا 

شائعًا في املناظرات التي تتضمن قضايا »يجب« كما ذكرنا هذا سابقًا، ويعتبر بعض املناظرين أن 

هذا التقسيم يولد موقفًا معلقًا، وتعليلهم هو أن قضية »يجب« تتطلب عادة من الفريق أن يبني كال 

العنصرين: األخالقي والعملي، وأن هذين العنصرين ال ميكن فصلهما عن بعضهما البعض، غير أن 

هذا ليس صحيحًا متامًا، حيث ميكن ألي متحدث أن يبني بشكل سليم أن شيئًا ما »يجب« أن يتم 

ألسباب أخالقية محضة، بينما ميكن ملتحدث آخر أن يدعم هذا املوقف ألسباب عملية صرفة، ومع 

ذلك فإن الفصل بني األخالقي والعملي استراتيجية ضعيفة عمومًا، فبينما ميكنك أن تبنيِّ أن شيئًا 

ما »يجب« أن يتم ألسباب أخالقية صرفة، أو أسباب عملية محضة، فإن حجتك ستكون أقوى دائمًا 

إذا دمجت العنصرين معًا.
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التق�سيم�ت ال�س�ئعة

بعض التقسيمات يبدو أنها تنطبق جيدًا على العديد من القضايا، والكثير من املناظرين يتوجهون 

إلى هذه التقسيمات عندما يحاولون أن يجدوا تقسيمًا ملوقفهم.

 تتضمن التقسيمات الشائعة ما يلي:

• املجتمع/الفرد
• الدولي/احمللي

• العسكري/السياسي
• دمج معني بني االجتماعي والسياسي واالقتصادي

• قصير املدى/بعيد املدى
غير أنه ينبغي توضيح بعض املالحظات: 

أواًل : يجب أن حتاول في البداية أن جتد تقسيمًا يناسب موقفك وحججك قبل االستعانة بأي 

قائمة خاصة بالتقسيمات الشائعة )مثل هذه التي ذكرناها(.

 ثانيًا : إذا ما جلأت إلى تقسيم شائع فيحسن بك أن تصمم عناوين التقسيم حسب متطلبات 

موقفك - على سبيل املثال التقسيم »مجتمع/مريض« في مناظرة حول القتل الرحيم هو في األساس 

تقسيم »مجتمع/فرد«. ولكنه تقسيم أكثر حتديدًا.

اأين تبداأ؟

بعد اختيار مجموعات حججك فأنت بحاجة إلى أن تقرر ترتيب األحاديث - على سبيل املثال في 

قضية القتل الرحيم حتتاج أن تقرر ما إذا كان املتحدث األول سيناقش »املرضى« أو »املجتمع«. 

وهناك عدد من التوجيهات التي تساعدك في البت في هذا املوضوع : 

أواًل : ميكن لواحدة من مجموعات حججك أن متثل املجموعة األساسية من احلجج في املناظرة 

نظرًا ألهميتها املركزية بالنسبة للموضوع، ولو كان احلال كذلك فإنه من الضروري أن تبدأ بتلك 

املجموعة - على سبيل املثال، من الواضح أن حجة »املرضى« هي املجموعة األساسية في املناظرة 

حول القتل الرحيم، ولذلك فإن كنت تنوي تقسيم املناظرة حول القتل الرحيم على أساس »املرضى« 

و»املجتمع«. فإنه من األفضل أن تعطي مجموعة احلجج املتعلقة باملرضى للمتحدث األول في فريقك. 

ثانيًا : ميكنك أن تقوم بعمل التقسيم بحيث متثل واحدة من مجموعات احلجج الصورة العامة، أو 

وجهة النظر الكلية، بينما متثل املجموعة األخرى وجهة نظر محددة - لو كان التقسيم مثاًل »املجتمع« 

المتوسط
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و »الفرد«. فإنه من املهم أن تخصص »املجتمع« للمتحدث األول، وهذا مجرد مبدأ عام، ولكن بالفعل 

فإننا قد شرحنا في الفقرة السابقة تقسيمًا رمبا يكون األفضل ترتيبًا إذا ما عكسنا الوضع )مبعنى 

نضع »املرضى« أواًل رغم أنها هي املجموعة األكثر حتديدًا(. 

ثالثًا : إن كان لديك الوقت، يجدر بك أن تفكر في كيف سيقسم معارضوك موقفهم وخصوصًا 

إذا كنت أنت في املعارضة، وميكن أن حتدد ترتيب تقسيمك استجابة للتقسيم احملتمل ملعارضيك 

- على سبيل املثال، نفترض أن القضية هي : »يعتقد املجلس أننا متساهلون مع اجلرمية أكثر مما 

ينبغي« - من احملتمل أن فريقني جيدين يتناظران في هذه القضية سيقسم كل منهما موقفه كالتالي 

»املجرم« و »املجتمع«.

ويتوقع من فريق مواالة استراتيجي التفكير أن يضع »املجتمع« في املقدمة بسبب أن املوقف حول 

عقوبة جنائية أقسى هو عمومًا األقوى عندما ينظر إليه من وجهة نظر املجتمع )مثاًل النظر إلى نسب 

اجلرمية املرتفعة والضحايا األبرياء وغير ذلك(، وردُّ الفعل األول لفريق املعارضة ميكن أن يضع 

»املجرم« أواًل بسبب أن املجرمني هم املجموعة األساسية، وبسبب أن املعارضة ستفضل أن تتعاطف 

مع املجرمني طوال املناظرة )مثل مناقشة الطفولة البائسة لكثير من املجرمني وغير ذلك(، إال أن فريق 

معارضة استراتيجي التفكير ميكن أن يختار أن يعكس تقسيمته )مبعنى أن يضع »املجتمع« أواًل( 

لكي يفند احلجج االجتماعية العاطفية التي ميكن أن يثيرها فريق املواالة. 

هذه التوجيهات العامة ميكن أن تساعد في حتديد ترتيب بعض التقسيمات، وفي حاالت أخرى ميكن 

أن تكون غير مجدية، وفي النهاية وكما هو احلال في التجميع نفسه، فإن ترتيب التقسيم هو شيء 

ميكن أن ينظر إليه ويحدد بعناية في كل موقف مبفرده، وغالبًا ليس هناك مبدأ عام أكثر فائدة من 

النظر في حججك وطرح مثل هذا السؤال البسيط : »ما الذي ينبغي أن يأتي أواًل؟«. وهناك سببان على 

األقل لضرورة تقدمي احلجة املهمة والواضحة، وهما:

• في الغالب يتوقع اجلمهور واحلكم أن يسمعوا تلك احلجة، وإذا لم تعرضها في وقت مبكر فقد 
تعطي انطباعًا بأنك خرجت عن املوضوع.

• عادة ما جتذب احلجج واألمثلة التي يعرضها املتحدث األول أكثر االنتباه في املناظرة، وفي 
األساس إذا عرضت احلجة املهمة أواًل فهذا يعطي فرصة ملناقشتها وشرحها في األحاديث الالحقة.

ليس من الصعب أن تفكر في حجج أو أمثلة يجب عرضها ومناقشتها مبكرًا في املناظرة، فلو 

كانت املناظرة حول اإلرهاب مثاًل، فعلى املتحدثني األولني من املواالة واملعارضة التخطيط ملناقشة 

هجمات احلادي عشر من سبتمبر، أما إذا كانت املناظرة حول السياسة اخلارجية األمريكية فعلى 

املتحدثني األولني من املواالة واملعارضة مناقشة الصراع الدائر في العراق، واخلالصة هي أن: بعض 

األفكار يجب أن تأتي أواًل في املناظرة، فحاول أن ترتب تقسيمك بحيث حتقق هذا. 
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تق�سيم املحتوى

إنه يتطلب تقسيم حججكم إلى مجموعتني فكريتني  التقسيم حتديدًا:  يتطلبه  ما  تتذكر  أن  املهم  من 

مختلفتني لكي يجادل كل متحدث املوقف من جوانب مختلفة )لكنها منسجمة ومتسقة(، وهذا ال يقتصر على 
تقسيم األمثلة إلى مجموعات مختلفة، وبعدها استخدام هذه األمثلة في إثبات نفس احلجج، ذلك 

الناحية  من  ضعيفة  األساس  في  هي  األمثلة«،  »تقسيم  بـ  تعرف  والتي  املنهجية  هذه  مثل  أن 

اإلستراتيجية، والسبب أن املتحدث الثاني ال يبني موقف الفريق بأي حال من األحوال، وإمنا يقتصر 

إسهامه على تكديس املزيد من األمثلة على احلجج واألفكار املوجودة سلفًا.

ولنضرب مثااًل على ذلك بتقسيم »املجتمع/الفرد« - في األغلب تأخذ الفرق املتناظرة هذا مبعنى 

األمثلة حول املجتمع/ األمثلة حول الفرد، غير أن هذا تقسيم محتوى تقليدي يتضمن التقسيم على 

أساس اإلثبات وليس على أساس احلجج، وبداًل من هذا فإن كلمة »املجتمع« يجب أن تشير عادة 

إلى املؤسسات االجتماعية )كمؤسسات احلكومة،أو رمبا وسائل اإلعالم( وليس فقط األمثلة التي 

تنطبق على كثير من األفراد، واملبدأ األساسي ينبغي أن يكون قد اتضح وهو: نحن نقسم األفكار 

واحلجج وليس األمثلة. 

الخطوة الخامسة: إعداد الخطب كّل على حدة
»أخبرهم مبا تريد أن تخبرهم،

وبعدها أخبرهم، 
وبعدها أخبرهم مبا أخبرتهم«

قول مأثور عن اخلبراء من كتـَّاب اخلطب.

الحاجة إلى بنية تركيبية للخطاب
وأخيرًا، مت لفريقك بناء كافة العناصر الرئيسة للخطاب: موضوع وتعريف وفكرة وحجج، كما أنك 

قد قمت أيضًا بتقسيم احلجج بحيث يعرف كل متحدث النقاط التي سيتناولها، واآلن حان الوقت 

لبناء تلك احلجج على هيئة خطاب، أو إلى جزء من خطاب سبق إعداده على كل حال.

من بني كل خطوات اإلعداد للمناظرة، ميكن اعتبار بناء اخلطاب وتركيبه اخلطوة األهم، حيث إن 

وجود بنية واضحة يضمن اتباع كل متحدث لدوره حسب ما هو مرسوم وُمعد مسبقًا. 
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أدوار المتحدثين
نناقش في هذا اجلزء األدوار الرئيسة للمتحدثني، وبالتحديد سنتناول التركيب األساسي خلطب 

املتحدثني األول والثاني نظرًا لتشابههما، أما بنية خطاب املتحدث الثالث فتتحدد غالبًا ببنية التفنيد، 

وهذه البنية سنتحدث عنها باستفاضة في الفصل الثاني.

املتحدث�ن الأولن 

يجب على املتحدثني األولني تقدمي فهم فريقهما للقضية، وكذلك تقدمي موقف فريقهما، كما يجب 

عليهما أن يعرضا النصف األول من حجج فريقهما.

ولذا فإن على املتحدث األول من املواالة تقدمي ما يلي:

• مقدمة رسمية
• التعريف وأي توضيحات متعلقة بالتعريف مثل احملددات

• منهجية موقف فريق املواالة
• التقسيم

• مخطط احلجج
• احلجج

• ملخص احلجج
• خامتة

أما املتحدث األول من املعارضة فيتولى املهام التالية :

• مقدمة مختصرة
• التفنيد

• منهجية موقف فريق املعارضة
• التقسيم

• مخطط احلجج
• احلجج

• ملخص احلجج
• خامتة

يجب على املعارضة األول )أي املتحدث األول في املعارضة( أن يتناول تعريف فريق املواالة إما 

باملوافقة أو بعدم املوافقة، وفي حال املوافقة فإن األمر يتطلب فقط جملة قصيرة واحدة تعقب التفنيد، 
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أما في حالة عدم املوافقة على تعريف املواالة، فإن األمر يكون أكثر تعقيدًا، وسنشرح ذلك بالتفصيل 

في الفصل الثاني، ألن عدم املوافقة هذه تشكل اجلزء األول من التفنيد. 

املتحدث�ن الث�ني�ن

على املتحدثني الثانيني تفنيد حجج معارضيهما، واالستمرار في طرح موقف فريق كل منهما، 

وبالتحديد يتولى كل من املواالة الثاني واملعارضة الثاني تقدمي ما يلي:

• مقدمة مختصرة
• التفنيد

• ربط مختصر ملنهجية موقف الفريق
• مخطط احلجج

• احلجج 
• ملخص احلجج

• خامتة
املتحدث�ن الث�لث�ن

يخصص كل واحد من املتحدثني الثالثني معظم خطابه للتفنيد، كما يجب على كل منهما أن يقدم 

تلخيصًا خلطابه أيضًا، وسيتم شرح تركيبة خطاب املتحدث الثالث الحقًا.

رسم المعالم في الخطاب 
لَمنْ على أنه عالمة تعطي للجمهور واحلكم واملعارضة مؤشرات توجههم  في املناظرة ينظر إلى املَعنْ

يكون  أن  يجب  معقدًا، ولكن  يكون  أن  يحتاج  ال  املعلم  اخلطاب، وهذا  من  املختلفة  األجزاء  إلى 

واضحًا، سبق أن تعرَّضنا ألشكال عدة من املعالم، فعلى سبيل املثال ذكرنا أنه ليس كافيًا أن تبدأ 

احلجة بتعليل نظري، بل عليك أن تعطي عنوانًا واضحًا بقولك: »إن حجتي األولى في هذه املناظرة 

تتعلق بـ....« وباملثل، ال ميكنك االقتصار على ذكر فكرتك فقط بل عليك كما ذكرنا سابقًا، أن توضح 

للجمهور بأنها فكرتك، وذلك بأن تقول: »إن فكرة فريقنا الرئيسة هي...«. وهذه كلها أشكال من 

معالم اخلطاب، ويدخل في هذا الباب كل العبارات التي تستخدم في توجيه أو إعادة توجيه اخلطاب 

نحو قضية، أو فكرة، أو حجة معينة. 

قد تبدو هذه األساليب بديهية في الظاهر ولكنها جزء أساسي وهام من التركيبة املؤثرة والفاعلة 

لبنية اخلطاب، وإذا لم ترسم املعالم للعناصر املهمة في خطابك، فالنتيجة هي أنك ستجر نفسك إلى 

فخ الغموض واللبس مما يجعل احلكم واجلمهور يعتقدون أنك تتخبط في كالمك، بداًل من أن تقدم 

حجة منظمة ومركبة تركيبًا بنيويًا متناسقًا.
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وبعد ذكر هذا، ينبغي التنويه إلى أنك حتتاج إلى أن ترسم معالم العناصر الرئيسة من خطابك 

فقط، فعلى سبيل املثال، من الضروري أن ترسم معالم بداية عرض احلجة، ولكن ليس ضرورًيا أن 

تشير إلى انتقالك مثاًل من الشرح إلى األمثلة في كل نقطة. 

المقدمة الرسمية
أكثر من مجرد  املواالة، وهذا يعني  املتحدث األول من فريق  الرسمية من مهام  املقدمة  تعتبر 

القول: »السيد الرئيس، أيها السيدات والسادة..« بل أن تقدم املناظرة بشكل عام فعليًا إلى كل 

احلاضرين، وفي األساس تتضمن املقدمة الرسمية األخذ بيد اجلمهور، وتقدمي موضوع املناظرة 

بشكل عام إليهم، وال حاجة ألن تكون هذه املقدمة مليئة باملعلومات املعقدة أو احلقائق التاريخية 

للموضوع، ألن الهدف هو تقدمي مقدمة حوارية جذابة وعامة ملوضوع املناظرة. 

كما ينبغي التنبيه إلى أنه من النادر أن تكسبك املقدمة الرسمية املناظرة، فال يوجد من احلكام 

من يقول: »رغم كل ما تبع املقدمة، لقد كسب هذه املناظرة فريق املواالة بسبب املقدمة الرسمية التي 

عرضها«. إال أن املقدمة الرسمية مهمة من دون شك، وهي كذلك فرصة ثمينة لك كمتحدث أول في 

املواالة لكي تقدم القضية واملوضوع كما تراها أنت وفريقك.

والنقطة املهمة هنا هي أن: املقدمة الرسمية هي أكثر من مجرد ترحيب، ألنها مقدمة للموضوع، وإن أردت فهي 

توصيف لذلك املوضوع من وجهة نظر فريقك.

المقدمة المختصرة
املواالة،  الثاني من  املعارضة، واملتحدث  األول من  املتحدث  املختصرة من مهام  املقدمة  تعتبر 

واملتحدث الثاني من املعارضة، وهي أيضًا مطلوبة من املتحدثني الثالثني من املواالة واملعارضة على 

حد سواء، وعلى هذا فالكل يتوقع منه أن يبدأ مبقدمة مختصرة، فيما عدا املتحدث األول من املواالة 

الذي يقدم املقدمة الرسمية، وكما سنرى في الفصل الثاني، يبدأ هؤالء املتحدثون أحاديثهم بالتفنيد، 

ولكن ما الذي يأتي قبل ذلك؟، كيف تبدأ حديثك بالفعل؟ 

ه الشكر للرئيس واجلمهور وال تضيع كثيًرا من  واإلجابة على هذين السؤالني سهلة، وهي: وجِّ

الوقت في هذا، مثاًل إبدأ مبثل هذا: »أسعد الله صباحكم سيدي الرئيس والسيدات والسادة...« ثم 

ادخل مباشرة في التفنيد.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما أهمية هذا بالنسبة ملوضوع املقدمة املختصرة؟ واإلجابة 

لم يكونوا املتحدث األول من  الرسمية حتى ولو  املقدمة  املناظرين يستخدمون  هي: أن كثيرًا من 

املواالة، ومن ذلك مثاًل سرد قصة طويلة وافتراضية، أو قراءة اقتباس وجدوه عندما كانوا يعدون 
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للمناظرة، ومن املؤكد أن هذه املنهجية تساعد على بناء الثقة بالنفس، ألن املتحدثني يعلمون قبل 

املناظرين  ُيعد هذا األسلوب شائعًا بني  بالذات  السبب  املناظرة كيف سيفتتحون حديثهم، ولهذا 

املبتدئني الذين ال يزالون يتعلمون هذا الفن. 

ولكن في نهاية املطاف ميكن القول إن عرض املقدمة الرسمية من قبل متحدثني غير املواالة األول 

ليس عماًل استراتيجيًا، والسبب إنه عندما يقف املتحدث الذي يتولى التفنيد، يكون اجلمهور واحلكم 

متحمسني لسماع التفنيد والرد، ألن املتحدث من املعارضة جلس للتو وهم يتشوقون لسماع ملاذا 

تعتقد أنت أنه على خطأ، ولذا فإن البدء مبقدمة معدة مسبقًا ومكتوبة يفقدهم هذه الفرصة، ويسرق 

منهم احلماس ويخيب آمالهم. 

وضع منهجية فريقك
يجب على املتحدث األول من كل فريق أن يتناول كل جزء من األجزاء األساسية ملوقف فريقه، 

وهذا يعني بالدرجة األولى عرض كل شيء أعده فريقك حول املوضوع، والتعريف، ومنهجية املوقف، 

والتقسيم.

 إن تقدمي عناصر من منوذجك في وقت متأخر من املناظرة يعتبر أمرًا غير سليم من الناحية 

اإلستراتيجية، على سبيل املثال أثناء عرض حجة من احلجج، أو أثناء حديث املتحدث الثاني.

لو كان لفريقك منوذج مثاًل، فيجب أن تبدأ بعرض هذا النموذج بالكامل في هذه النقطة، ولو كان 

عندك محددات فينبغي أن يتم توضيحها هنا أيضًا، لو كنت تريد أن تركز على الطبيعة العاطفية أو 

النظرية للمناظرة فعليك القيام بذلك هنا، وليس ثمة ترتيب ثابت لعرض هذه املكونات، فليس هناك 

قاعدة محددة تتعلق مبا إذا كان يجب تقدمي احملددات على النموذج أم ال، أو تقدمي التنبيه الوجداني 

على الفكرة أم ال. 

الربط المختصر بموقف الفريق
كمتحدث ثان، لن يكون من مهامك تكوين موقف الفريق ألن هذا من مهام املتحدث األول كما 

ذكرنا سابقًا، ولكنه من املستحسن أن تعطي إحساسًا بوحدة املوقف عن طريق التوضيح للجمهور 

واحلكم كيف أن حججكم في الفريق بشكل عام مرتبطة ومنسجمة مع بعضها البعض، ولذلك فإنه 

يحسن بك بصفتك متحدثًا ثانيًا في الفريق أن تقدم ربطًا مختصرًا ملوقفك بشكل عام قبل أن تشرع 

في عرض حججك الفردية. 

في العادة هذا يعني ذكر فكرة فريقك، وباختصار سرد حجج املتحدث األول قبل االنتقال لعرض 

حججك أنت، وعلى سبيل املثال ميكنك قول شيء كهذا: »وقد بني فريقنا مع ذلك أن... ]الفكرة[. 
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ناقش زميلي جاسم »املتحدث األول« في فريقنا موقفنا من وجهة النظر السياسية، وذلك بالنظر إلى 

دور األحزاب السياسية واخلدمة االجتماعية على التوالي، أما أنا فسأكمل احلديث عن موقف فريقنا 

بشكل عام، ولكن من وجهة النظر االجتماعية، وبالتحديد سأقدم لكم حجتني...«. 

المخطط والموجز
إن القول املأثور عن ُكتَّاب اخلطب الذي أوردناه في بداية حديثنا عن اخلطوة اخلامسة هو بالفعل 

العامة، وال يوجد مكان هو  أمام  التحدث  أو  العامة  املناظرة  وسيلة مفيدة في جوانب عديدة من 

أكثر مناسبة لهذا القول املأثور من املخطط واملوجز، فإذا كانت عناوين حججك هي معالم )تذكر 

فيها للجمهور واحلكم أين أنت أثناء حديثك(، فإن املخطط واملوجز هما خارطة الطريق التي تبني 

جلمهورك واحلكم اخلطة الكلية حلججك. 

يتسم كل من املخطط واملوجز بالبساطة، أو على األقل ينبغي أن يكونا كذلك، وميكن أن يكونا 

متطابقني، وينبغي التنبيه إلى أن املخطط واملوجز يقصد بهما مخطط وموجز حججك أنت، ويكفي 

لذلك أن تسرد احلجج التي ستعرضها أو سبق لك أن عرضتها، وإذا أردت أن تقدم شرحًا إضافيًا 

)مثاًل بتذكير اجلمهور كيف أن احلجج مرتبطة ببعضها، أو كيف أن احلجج تدعم الفكرة(، فيمكنك 

ذلك بالطبع، لكن يجب أن تعرف أنه ليس من طبيعة املخطط وال املوجز أن يكونا حجة مصغرة 

جديدة، فلن يكون مبقدورك أن تقنع أي شخص أن حجتك صحيحة بتقدمي مخطط لها أو بتقدمي 

موجز لها.

الخاتمة
في عالم عقالني محض ليس باإلمكان إقناع اجلمهور عن طريق االقتصار على فصاحة املتحدث أو 

بالغته فحسب، ألن حـُكم اجلمهور العقالني سيتوجه نحو احلجج واستحقاقاتها، غير أنه إذا كان 

احلال كذلك فلن يكون هناك مكان لرئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل حني يقول: »أعطونا 

للرئيس  الرئيس األمريكي رونالد ريغان  لن يوجد سبب كذلك ملطالبة  األدوات وسننهي املهمة«. كما 
الروسي ميخائيل غورباتشوف بقوله: »اهدم هذا اجلدار يا سيد غورباتشوف«.

مهما بذل الناس من جهد في التركيز ومهما بلغ حرصهم في االستماع، فإنهم، سواء كانوا 

جمهورًا أو حكامًا، ال يزالون عرضة لإلقناع عن طريق العرض املؤثر للقضية، أو تقدمي موجز بليغ 

للفكرة الرئيسة، وهذا هو دور اخلامتة املؤثرة – ليس رغيًا مغرقًا في احلديث عن الذات، وال مبالغة، 

وال تضخيمًا، ولكنه تذكير للجمهور بنقطتك املركزية بأسلوب موجز ومؤثر. 

املوضوع،  في  الرئيسة  النقطة  تعكس  أن  يجب  اخلامتة  أن  كخامتة، رغم  فكرتك  تستخدم  ال 

ذلك أنك ستستغرق وقتًا طوياًل الستمالة انتباه اجلمهور، وهذا ما ال يسمح به الوقت في اخلامتة، 

باإلضافة إلى كون هذا األسلوب مستهلكًا، ولذا عليك أن جتد شيئًا آخر – كاقتباس، أو فكرة معينة، 
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أو قائمة من ثالث أفكار، أو توصيفات جمعت خصيصًا لتحدث تأثيرًا قويًا، أو أي نوع آخر من 

الكالم القوي الذي يلخص منهجيتك. 

إن خامتة من هذا القبيل ال حتدث تلقائيًا، وإمنا عليك أن تعد لها العدة، ومن املستحسن أن 

تدونها قبل املناظرة، وهذا ال يعني كتابة اخلامتة كلمة كلمة على بطاقات التدوين ألنك إن فعلت ذلك 

فإنك بهذا ستقرأ فقط الكلمات التي أمامك، وبهذا تفقد الكثير من أسلوب التلقائية املؤثر عادة، بل 

املقصود من التدوين هنا هو إعداد خامتتك بشكل دقيق والتدرب عليها.

 في الواقع إن اخلامتة هي رمبا أهم جزء في خطابك ينبغي التدرب عليه واإلعداد له، ولذلك فإن 

اخلامتة املصاغة بشكل جيد وامللقاة بأسلوب أخاذ ال متثل أهمية بالنسبة ملوقفك فحسب، بل إنها 

ميكن أن تصنع العجائب فيما يتصل بالعالمة املخصصة لألسلوب.

التوقيت
إلى اآلن لم نتعرض للتوقيت الداخلي للحديث، لم نناقش كم من الوقت ينبغي أن تخصص لكل 

جزء من عرضك، ومن الضروري أال تكون معياريًا أكثر مما يجب فيما يتعلق بالتوقيت، ففي نهاية 

املطاف إن أفضل توقيت هو ذلك الذي يعتمد على السياق، أحيانًا، على سبيل املثال، ستجد أنه 

من الضروري أن تخصص وقتًا أكثر لشرح حججك بوضوح، واملتطلب األهم فيما يخص التوقيت 

الداخلي هو بكل بساطة أن تخصص 30 ثانية للخامتة وبضع دقائق للتفنيد، وكقاعدة عامة فكل 

متحدث في املناظرة سوف يقضي وقتًا أكثر في التفنيد، مبعنى أن املتحدث الثاني في املعارضة 

على سبيل املثال سيقضي وقتًا أكثر في التفنيد من الوقت الذي يقضيه املتحدث الثاني من املواالة 

والذي بدوره سيقضي وقتًا أكثر في التفنيد، من الوقت الذي يقضيه املتحدث األول من املعارضة. 

الذي  الوقت  اخلارجي، وهو  التوقيت  عليه  يطلق  ما  أهمية  تكون  الداخلي  التوقيت  أهمية  وبنفس 

تتحدث فيه، واملبدأ هنا واضح: يجب أن تستخدم كل الوقت املخصص لك، وليس أكثر- على سبيل املثال، 

كثير من املناظرات تكون فيها أحاديث مستقلة متتد ملدة 8 دقائق مع وجود جرس تنبيهي في الدقيقة 

السابعة حتى يعلم املتحدث أن ما تبقى له من الوقت هو دقيقة واحدة. 

قد يتبادر إلى الذهن أن الوقت هو من 7 إلى 8 دقائق، ولكن هذا ليس صحيحًا، إن املتحدث 

الذي يتحدث ملدة 7 دقائق فقط في هذه احلالة يرتكب خطًأ استراتيجيًا فادحًا، ألنه يضيع دقيقة 

كاملة من احملاججة واإلقناع )والدقيقة ميكن أن تكون وقتًا كبيرًا في حديث مدته 8 دقائق(، وإذا 

قلنا هذا فينبغي علينا التنبيه كذلك أنه ال يسمح بتجاوز الوقت على كل حال، فقد يسمح احلكام 

للمتحدث بتجاوز الوقت بـ30 ثانية فقط قبل أن يبدأوا باستقطاع العالمات، إن التحدث خارج إطار 

الوقت املخصص غير مسموح به مطلقًا، ألن احلكام لن يقوموا فقط باستقطاع العالمات، بل إنهم 

كذلك لن يعيروا ما تقوله أي اهتمام. 
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ليس ثمة طريقة واحدة لضمان توقيت فعال، فبعض املتحدثني يستعينون بساعات توقيت خاصة 

ليتأكدوا من الوقت املخصص حلديثهم، ولكن ما ميكن أن يقال ببساطة هنا هو: ليكن لديك احلس 

اجليد للوقت املفترض أن تقضيه في شرح احلجة، في كل األحوال ينبغي أن تكون مدركًا لعامل الوقت وأنت 

تتحدث، وعندما تسمع اجلرس التنبيهي )مثاًل عند الدقيقة السابعة( ينبغي عليك إنهاء النقطة التي 

أنت فيها، وأن تبدأ بتلخيص احلديث، وعندما تسمع الدقة الثانية يجب أن تنهي ما تقوله وجتلس 

على الفور. 

عمل الفريق في مرحلة اإلعداد

مقدمة

املوقف  ومنهجية  والتعريف،  املوضوع،  للمناظرة:  لإلعداد  الالزمة  العناصر  كافة  تناولنا  لقد 

واحلجج، والتقسيم، والتركيب العام للحديث األول والثاني، ولم يتبق إال شرح عملية حتديد هذه 

العناصر، ووضع الكل في قالب واحد. 

هذه هي مرحلة عمل الفريق في عملية اإلعداد، قد يتبادر إلى الذهن النظر إلى عمل الفريق في 

مرحلة اإلعداد على أنه مجرد شيء زائد وإضافي ثانوي بالنسبة للمبادئ املهمة التي ذكرناها حتى 

اآلن، ولكن علينا أن ندرك أن: عمل الفريق الفعال في مرحلة اإلعداد هو الذي ميكن لفريقك التعامل الفاعل 

واإليجابي مع املبادئ التي تعرضنا لها سابقًا.

المراحل األساسية لعمل الفريق
إن عملية اإلعداد الناجحة تتكون عمومًا من خمس مراحل هي: 

العصف الذهني  •
التغذية الراجعة  •

بناء املوقف  •
كتابة اخلطب  •

املناقشة النهائية  •
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وهذه املراحل ليست محفورة على الصخر، بل إن كثيرًا من املناظرين املتقدمني سوف يقرؤون 

هذه املراحل بتحفظ دون شك، ويقولون: »لم يسبق لنا أن أعددنا ألي مناظرة باتباع هذه املراحل 

اخلمس«. غير أن أغلب اإلعدادات الناجحة تتبع هذه املنهجية األساسية، واستخدام هذه املراحل 

اخلمس يعتبر توجيهًا أوليًا فاعاًل لإلعداد، وسنناقش كاًل منها على حدة.

الع�سف الذهني

يعتبر العصف الذهني مصطلحًا شائعًا وخصوصًا بني أولئك املعلمني الذين يفضلون أن يشار 

إليهم بأنهم تربويون، وعادة ما يفهم هذا املصطلح على أنه يعني عملية ذهنية إبتكارية يدون فيها 

الناس أي شيء وكل شيء يرد على خواطرهم، وغالبًا ما تتم هذه العملية بطريقة غير منظمة وبطريقة 

إبداعية وخالقة نوعًا ما. 

إال أن هذا ليس فقط ما يقصد بالعصف الذهني في املناظرة، ألن العصف الذهني في املناظرة 

يفهم عادة على أنه باإلضافة إلى كل ما سبق قيام كل فرد من أفراد فريقك بإعداد املوقف مبعزل 

موضوعًا وتعريفًا وفكرة ومنوذجًا  يجد  أن  الفريق  أفراد  من  فرد  كل  على  أن  اآلخر، مبعنى  عن 

ومحددات )إذا لزم األمر( وحججًا وتقسيمًا، وليس ثمة ما مينع املتحدثني من أن يدونوا أفكارًا 

ونكات واقتباسات أو أي شيء آخر له صلة باملوضوع، إال أن النقطة املهمة هنا هي أن على كل 

متحدث أن يعد املوقف برمته، والطريقة املثالية هي أن يتم عمل هذا بشكل مفصل يتيح )إذا ما 

استثنينا املرحلة الثالثة، وهي بناء املوقف( كتابة األحاديث بناء على أي من املواقف التي أعدها 

أفراد الفريق كٌل على حدة. 

والسبب في أن يتم العصف الذهني بشكل منفرد بسيط وهو اخلوف من تسلط قلة من أفراد 

الفريق أو رمبا فرد واحد من الفريق على اآلخرين، إما بقصد أو من غير قصد مما قد ينتج عنه 

فقدان وجهات نظر أخرى.

التغذية الراجعة

املرحلة الثانية هي أن يقوم كل شخص في الفريق بتقدمي األفكار التي استخلصها من جلسة 

العصف الذهني، وهذا يعني أن كل متحدث يطلع الفريق تباعًا على كل شيء قام بإعداده على األقل 

باختصار، من األفضل سماع كل ما أعده املتحدث بالدور بداًل من سماع تعريف كل متحدث، ثم 

سماع فكرة كل متحدث وهكذا، وذلك ألن هذا يسمح لكل متحدث بأن يعرض موقفه بالكامل، وال 

يجوز للمتحدثني أن يكرروا ما ذكر مسبقًا، فمن األفضل في مثل هذه األحوال أن تقول على سبيل 

املثال: »أنا لدي التعريف نفسه الذي ذكره جمال« بداًل من التكرار.
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من املهم في هذه املرحلة أن يسمح لكل متحدث بأن يعرض موقفه بالكامل، وذلك ألن املناظرين 

املنفعلني واملتهيجني غالبًاً ما يقومون مبقاطعة زمالئهم املتحدثني في هذه املرحلة بالذات، إما بغرض 

إبداء عدم املوافقة، أو إبداء املوافقة مع ما يقال، وبالرغم من أن هذه املقاطعة ميكن أن تبدو وكأنها 

ط النقاش في نقطة معينة إال أن تأثيرها العام في العادة يكون عكسيًا مبعنى أنها  تـُسرِّع أو تـُبسِّ

ط وتـُشوِّش أكثر مما توضح، وتـُؤخر عملية اإلعداد أكثر مما تـُسرِّع بها، وقد  تـُعقـِّد أكثر مما تـُبسِّ

يكون ضروريًا أحيانًا أن تقاطع املتحدث ولكن بأسلوب مؤدب إذا كان قد خرج عن املوضوع، أو إذا 

كان يعطي تفاصيل مملة حول األمثلة، ألن في هذه املرحلة من اإلعداد يكون الهدف هو أن يسمح 

لكل عضو في الفريق بأن يعرض باختصار األفكار التي جمعها في جلسة العصف الذهني، وليس 

تقدمي تفاصيل دقيقة ميكن استكمالها الحقًا.

كما أنه من املهم أيضًا في هذه املرحلة أن يدون كل أعضاء الفريق اآلخرين ما يقوله املتحدث، 

وأفضل طريقة لعمل هذا هي بتدوين عناصر املوقف املقدمة من زميلك املتحدث بجانب العناصر 

التي تقدمت بها أنت، ألن هذا يتيح املقارنة بني العناصر املقترحة من كافة أفراد الفريق، كما أن 

هذا يساعد في التنبه للموضوعات التي تثار أثناء التغذية الراجعة )على سبيل املثال حجج مختلفة 

ميكن دمجها مع بعض، أو تناقضات حاصلة بني احلجج ينبغي جتنبها( بغرض مناقشتها الحقًا. 

بن�ء املوقف

املرحلة التالية هي أن يقوم الفريق ببناء املوقف، وهذا هو جوهر عملية اإلعداد، ليس هناك الكثير 

مما ميكن أن يقال في بناء املوقف لم يذكر بالتفصيل في اخلطوات األربع السابق ذكرها في هذا 

الفصل، هذه املرحلة تتضمن حتديد موضوع الفريق والتعريف والفكرة والنموذج واحملددات )إن 

كانت ضرورية(، واحلجج )مبا في ذلك اإلثبات( والتقسيم، وقد مت تفصيل هذا في اخلطوات األربع 

السابقة. 

قد يكون مغريًا أن ننظر إلى هذه العملية على أنها فقط اختيار أفضل العناصر من موقف كل 

فرد من أفراد الفريق الذين تقدموا بها بعد عملية العصف الذهني، في الواقع ميكن أن تكون عملية 

بناء املوقف بهذه البساطة أحيانًا، لكن ليس دائمًا، بداًل من ذلك فإن املنهجية املتبعة في العادة )وهي 

أفضل منهجية( هي أن تبدأ من جديد بصفحة بيضاء باملعنى احلرفي واملجازي لهذه العبارة، قد 

تكون العناصر املكونة ملوقف كل فرد من أفراد الفريق والتي مت تكوينها خالل مرحلة العصف الذهني 

ذات عالقة وثيقة بهذه املرحلة، حيث يتم تكوين موقف للفريق عمومًا، غير أن موقف الفريق ينبغي أن 

يبنى من الصفر، وهذه هي الطريقة األفضل لضمان متاسك وبساطة املوقف، بداًل من خلط أفكار 

مختلفة تفتقر إلى التماسك والتناسق.

عادة ما تتجاهل الِفرق البنية الداخلية للحجج في عملية اإلعداد كفريق، مبعنى أن الفرق غالبًا 

سيكون  الرئيسي، ولكن  األساسي والتدليل  العنوان والتعليل  سيقرر  الكل  أن  مبنهجية  تأخذ  ما 
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املتحدث مبفرده هو املسؤول عن تطوير احلجة، لكن هذه املنهجية محفوفة باملخاطر وينبغي جتنبها 

كلما أمكن. 

سبق أن ناقشنا أهمية البنية الداخلية للحجج باستفاضة، ومن األهمية مبكان أن نذكر هنا أن 

متفرقة  عملية جتميعية ألجزاء  الفريق ككل، وليست  يتحملها  املوقف مسؤولية جماعية  بناء  عملية 

يسهم بها كل فرد على حدة. 

كت�بة اخلطب 

بالوصول إلى هذه املرحلة يصبح املتحدثون قادرين على كتابة خطبهم بانفراد، وهذا يتضمن 

استخدام البطاقات في تدوين املالحظات املهمة املتعلقة باحلجج واإلثبات، أو التفنيد والرد، وكذلك 

تطوير وتنقيح املقدمة واخلامتة.

والنقطة املهمة هنا، هي أن كتابة اخلطاب ينبغي أن تتم بعد االنتهاء من بناء املوقف، فليس 

هناك ما يرهق األعصاب، ويسبب اإلزعاج أكثر من محاولة الكتابة على البطاقات أثناء بناء وتطوير 

املوقف، لذا ينبغي عليك أال تبدأ بالكتابة على البطاقات إال بعد أن تعرف ما ينبغي أن يكتب عليها 

حتديدًا.

على املتحدث الثالث أن يقوم اآلن بكتابة خامتته، وإذا تطلب األمر كتابة امللخص، وبعد هذا يبدأ 

بجلسة عصف ذهني للتفكير في احلجج احملتملة للمعارضة، وإعداد التفنيد الفعال لهذه احلجج، 

وينبغي أن تتم مناقشة هذه األفكار في إطار الفريق أثناء املناقشة النهائية. 

املن�ق�سة النه�ئية

املرحلة النهائية في عملية اإلعداد، هي املناقشة النهائية التي جتمع كافة أعضاء الفريق، وهذه 

املرحلة تتضمن بعض أو كل ما يلي:

• يقوم كل من املتحدثني األول والثاني بتلخيص خطابه للفريق، للتأكد من أن اجلميع )مبن فيهم 
الشخص املتحدث( يفهمون كل ما يتعلق باملوقف. 

• يناقش الفريق احلجج احملتملة للفريق املعارض وما ميكن تقدميه كرد وتفنيد لتلك احلجج، وهذا 
غالبًا يعني أن يقوم املتحدث الثالث بشرح احلجج احملتملة، والردود التي مت النظر فيها للتو. 

• يناقش الفريق التفنيد احملتمل من فريق املعارضة حلجج الفريق، أو نقاط الضعف احملتملة في 
املوقف بشكل عام. 

• يحدد الفريق األهداف اإلستراتيجية املهمة للمناظرة، وعلى سبيل املثال: »يجب علينا أن جنعل 
هذه املناظرة حول ]س[«. أو »أن النقطة ]ص[ مهمة جدًا، لنتذكر أن نركز عليها في التفنيد«. 
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تناقش املراحل اخلمس السابقة عملية اإلعداد كفريق، ومن املهم اتباع هذه املراحل، وخصوصًا 

ثم  الوسط،  في  يبدأون  املبتدئني  املناظرين وخصوصًا  من  الكثير  املناظرة،  على  كنت جديدًا  إذا 

ينتقلون إلى النهاية وينتهون في مكان ما قريب من البداية، فليس نادرًا أن يبحث الفريق عن بعض 

اخلطب، وبعدها  يكتبون  ثم  الفكرة  يطورون  األمثلة وبعدها  تلك  احلجج حول  يكتبون  ثم  األمثلة، 

يدركون أنهم للتو عرفوا املوضوع الفعلي للمناظرة، ومن ثم يقررون أنهم بالفعل بحاجة إلى منوذج، 

وهذا مما ال شك فيه تخبط وتبديد للجهود دومنا فائدة تذكر. 

مع�جلة الختالف ب�لراأي

يعتبر االختالف جوهر املناظرة، وأي فريق مناظرة جيد سيواجه خالفات متكررة حول أفضل 

طريقة ملجادلة موقف معني، وهذه نتيجة حتمية للعصف الذهني ألفراد الفريق كاًل مبفرده - هذا 

اجلزء يدور حول التوصل إلى تسوية في مثل هذه احلاالت، بالطبع نحن ال نناقش الوضع الذي 

يقترح فيه عضوان في الفريق حججًا مختلفة ولكنها مكملة لبعضها البعض، ففي هذه احلالة ليس 

تكون  أن  إما  التي  املوقف(  ببناء  املتعلقة  املنهجيات  )أو  نناقش احلجج  البتة، ولكننا  ثمة مشكلة 

متناقضة بشكل صارخ، أو أنها غير منسجمة في منهجياتها، فما هي الطريقة املثلى ملعاجلة مثل 

هذا االختالف؟

إسأل خبيرًا في مجال استراتيجيات بناء الفريق، وسيقسم لك صادقًا أن التسوية هي احلل 

الناجع ألي خالف يحدث داخل الفريق، ولكي ُتستخدم التسوية بشكل فعال في املناظرة نحتاج إلى 

أن نتعرف على نوع التسوية التي تعتبر ناجحة، وتعتبر أكثر أشكال التسوية جناحًا في املناظرة 

هي عادة رفض أحد املقترحات متامًا وقبول املقترح اآلخر بالكامل، وبشكل عام فإن أسوأ أشكال 

التسوية هي محاولة دمج حجتني أو منهجيتني مختلفتني متامًا، مبعنى التسوية التوفيقية أو التلفيقية 

إن شئت. 

أرجو أن تكون قد أدركت هذا، ألنه ينسحب منطقيًا مما ناقشناه سابقًا، على سبيل املثال في 

اخلطوة األولى ناقشنا موضوعني مختلفني ميكن أن تثيرهما القضية : »يعتقد املجلس أن الكبير 

جميل« وقلنا إن هذين املوضوعني هما: العوملة أو الصور غير الواقعية للجسد. والطريقة الفعالة 

ما هذين التفسيرين، هي أن يسود جو  الوحيدة للوصول إلى تسوية بني فردين من أفراد الفريق قدَّ

من النقاش املوضوعي واملتأني حول املنهجية التي ميكن أن تقود إلى كسب املناظرة، وبعدها اختيار 

حلول  إلى  الوصول  األفكار، ومحاولة  هو خلط  احلالة  هذه  مع  األسوأ  التعامل  إن  املنهجية،  تلك 

توفيقية عن طريق املجادلة بأن »األشياء الكبيرة جميلة نوعًا ما«. 

في الواقع إن هذا املبدأ هو مجرد جزء من أسلوب مناظرة أكثر شمواًل خالصته: أحيانًا ميكن كسب 

املناظرات بالتخلي عن بعض احلجج متامًا كما يتم بإضافة املزيد من احلجج، ونحن هنا ال نريد أن نقول إنك 
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ـِرق في فخ اجلدل  ينبغي أن تتهرب من بعض احلجج املثيرة للجدل، ولكن في أغلب األحيان تقع الف

البيزنطي بني أفرادها بهدف تضمني عدد من األفكار أكثر مما يجب في موقف كان ميكن أن ينجح 

بعدد قليل من احلجج املقدمة بأسلوب جيد ورصني.

االستعداد المستعجل قبل المناظرة
فيما سبق حتدثنا عن املراحل اخلمس اخلاصة بعمل الفريق أثناء اإلعداد للمناظرة، ولم يكن 

هناك توقيت معني لهذه املراحل، وهذا هو الوضع غالبًا في الكثير من منافسات املناظرات والتي 

عادة ما يكشف عن منطوق القضايا فيها قبل أسابيع وأحيانًا قبل أشهر من موعد املناظرة الفعلي، 

ولذا فإن عمل فريقك في اإلعداد للمناظرة ال يحده سوى اجتهادكم وحتمسكم للمناظرة.

غير أن كثيرًا من املنافسات تتضمن مناظرات يكون االستعداد فيها قصيرًا، حيث ال يكشف عن 

منطوق قضية املناظرة إال قبل وقت قصير من بدء املناظرة، في العادة قبل ساعة، ويدخل أكثر من 

نصف عدد املناظرات في بطولة العالم ملناظرات املدارس ضمن هذا النوع من املناظرات التي ال 

يتاح فيها وقت كاف لالستعداد، وفي هذا اجلزء نسلط الضوء على أفضل إستراتيجية للتعامل مع 

هذا النوع من املناظرات. 

ذات  املناظرات  إلى  احملدود  غير  االستعداد  ذات  املناظرات  من  االنتقال  في  نقطة  أهم  إن 

االستعداد القصير، هي أن تعلم أنه ليس ثمة فرق حقيقي، بالتأكيد لديك وقت أقل بكثير لكي تستعد 

في النوع الثاني، ولذا يجب عليك وعلى فريقك أن تكونوا غاية في الكفاءة واملهارة، إال أن املراحل 

األساسية ال تتغير، كما أن املبادئ األساسية للمناظرة ال تتغير أيضًا.

التوقيت الأ�س��سي

أغلب املناظرات ذات االستعداد القصير في هذا النموذج تخصص لها ساعة واحدة لالستعداد، 

واجلدول التالي يوضح أكثر الطرق شيوعًا وجناحًا في تقسيم الوقت لساعة واحدة من اإلعداد :

العصف الذهني0 - 10 دقائق

التغذية الراجعة10 - 15 دقيقة

بناء وتكوين املوقف15 - 35 دقيقة

اإلعداد الفردي للخطب35 - 50 دقيقة

املناقشة النهائية50 - 60 دقيقة

المتوسط
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هذا هو التوقيت املثالي لالستعداد القصير، وأغلب الفرق تتأخر في مرحلة بناء وتكوين املوقف 

حتى تكتسب اخلبرة الكافية في عمل االستعداد املستعجل، ولهذا السبب فإن تدريب الفرق على 

املناظرات ذات االستعداد القصير عادة يتضمن التدريب على أداء استعدادات قصيرة لعدد كبير 

من القضايا املختلفة بهدف حتسني فاعلية الفريق مبا ميكنه من تكوين موقف بسيط، ولكن بجودة 

عالية في وقت قصير، وفي نهاية املطاف فهذه مهارة ميكن تعلمها من خالل التجربة واخلبرة، ولكن 

ال شك أن هناك بعض املؤشرات اجلديرة باملناقشة. 

ال�ستعج�ل ببط ء

إن املناظرين الذين يواجهون ألول مرة مناظرات ذات ساعة واحدة فقط من الوقت لالستعداد 

حتمًا يندفعون، ألنهم يشعرون بأن أجنح طريقة إلعداد موقفهم في وقت قصير هي عمل كل شيء 

على عجل كلما أمكن، ولكن ساعة من الوقت ميكن أن تكون وقتًا طوياًل لو أنك استثمرته بشكل 

فعال، إن أفضل طريقة للعمل بسرعة في اإلعداد، هي أن تركز على قضية العمل بفاعلية وليس 

العمل باستعجال. 

إن أكثر وسيلة إلضاعة الوقت هي اتباع مسار واحد فقط لتكتشف في النهاية أنه يؤدي إلى 

طريق مسدود، وأنك حتتاج إلى العودة وتغيير املسار، على سبيل املثال بإدراك أن تقسيمك غير 

سليم بعد أن يكون املتحدثان األول والثاني قد انتهيا تقريبًا من كتابة خطابيهما، ولهذا السبب يجدر 

بك أن تأخذ الوقت الكافي للتأكد من أن أساسيات موقفك صحيحة حتى وإن كان هذا يعني جتاوز 

الوقت املخصص ملرحلة بناء املوقف من مراحل اإلعداد للمناظرة.

 إن فعلت ذلك فسيكون لديك وقت أقل لكتابة اخلطب وللمناقشة النهائية، بالرغم من أن هذه 

الطريقة ليست مثالية بالتأكيد، إال أنه من األفضل أن تقضي وقتًا كافيًا في توضيح وتطوير موقف 

من  محدود  عدد  على  باختصار  مكتوب  قوي  موقف  كتابة  بني  االختيار  عليك  كان  وإذا  فريقك، 

البطاقات، وبني كتابة موقف ضعيف مكتوب بالتفصيل على عدد كبير من البطاقات، فاألفضل دون 

شك هو أن تختار املنهجية األولى. 

القي�دة

لم نناقش حتى اآلن موضوع القيادة أثناء وضع البنية األساسية لعملية اإلعداد، ورمبا كان هذا 

مثيرًا لالستغراب، وهذا ليس ألن القيادة أمر غير مهم ولكن بسبب أنه في فترة االستعداد الطويلة 

ثمة فرصة سانحة من الوقت لتطور أسلوب التفاعل بني أفراد الفريق بطريقة هادئة، ولذا فإن أسلوب 

القيادة كذلك يتبلور بنفس اإليقاع الهادئ والرزين، أما في طريقة االستعداد القصير األجل فإن 

الوضع يختلف حيث تبرز احلاجة املاسة ألن يستمر الفريق في التحرك لألمام بوتيرة عالية، وهناك 

لتمحيص األفكار، وحاجة أكبر ملناقشة فعالة وقرارات فورية، وأفضل  الوقت  فرصة شحيحة من 
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طريقة لضمان هذا التحرك هي تعيني فرد من أفراد الفريق لقيادة عملية االستعداد، وذلك ألن القيادة 

اجلماعية التي ميكن فيها ألي فرد من أفراد الفريق أن يقاطع ليطلب من األفراد اآلخرين في الفريق 

أن يستعجلوا، عادة ال ينتج عنها إال زيادة في التوتر واإلجهاد. 

إن القيادة في االستعداد القصير األجل تنطوي على حتدياتها اخلاصة التي ال ميكن التغلب 

عليها إال باخلبرة، كما هو احلال في االستعداد القصير األجل نفسه، وهذه التحديات تتضمن ما 

يلي:

• مراقبة الساعة، من مسؤوليات قائد فريق اإلعداد للمناظرة التأكد من أن عملية االستعداد جترى 
حسب الوقت احملدد لها. وهذا يعني أن القائد مسؤول عن مقاطعة األفراد اآلخرين بأسلوب مهذب 

إذا اقتضى األمر للتأكد من أن ال أحد في الفريق يضيع الوقت بالرغّي واحلشو، وباملثل فإن القائد 

كذلك هو عضو الفريق الذي يتوقع منه أن يقرر أن الفريق يحتاج أن يبطئ، أو أن يقضي وقتًا أكثر 

في توضيح شيء ما حتى وإن كان هذا يعني التأخر عن الوقت احملدد. 

• توضيح أفكار الفريق، بعد التغذية الراجعة من الفريق، هناك عادة عدد من املوضوعات البارزة، 
على سبيل املثال قد يكون هناك مقترحان يتعلقان بالتعريف، وثالث أفكار للموضوع، وسبع حجج 

مقترحة. 

في العادة يكون القائد هو املسؤول عن حتديد موضوعات الفريق، وأن يدير النقاش حول ما إذا 

كانت مقترحات التعريف مختلفة بالفعل، وإذا كان األمر كذلك فأي من التعريفات ينبغي أن يؤخذ به؟ 

هذا كما ذكرنا يتعلق بشكل خاص مببدأ مهم من مبادئ االستعدادات القصيرة األجل وهو: »اخلوف 

من الصمت«. فغالبًا ما تصل الفرق إلى طريق مسدود بسبب عدم وضوح الرؤية في األمام، وأحيانًا 
يخيم نوع من الصمت ألنه ليس ثمة من لديه االستعداد أو القدرة على حل املأزق، وفي هذه احلالة 

يجب على القائد أن يقف ويقول شيئًا كهذا: »واضح أن لدينا خالفًا هنا بني منهجية ]س[ ومنهجية 

]ص[ ويجب علينا اتخاذ قرار بشأن هذا اخلالف«. 

•  اتخاذ القرارات الصعبة : أغلب املوضوعات في عملية االستعداد ميكن أن تكون موضع إجماع 
وذلك لظهور منهجية واحدة كمنهجية إستراتيجية واتفاق اجلميع عليها، ولكن الوضع ليس هكذا 

دائمًا، وكل فريق بحاجة إلى أن يفهم سلفًا بعض القواعد املتعلقة بحل اخلالفات املتصلبة، واحدة 

من الطرق حلل اخلالف هي التصويت، ولكن هذه الطريقة نادرًا ما تكون فاعلة، فقد تكون نتيجة 

التصويت تعادل األصوات، ولذا فإن أفضل طريقة حلل مثل هذه املآزق هي أن يكون للقائد احلق 

في اتخاذ أي قرار صعب حتى وإن كان هو الشخص الوحيد في فريق االستعداد الذي يرى ذلك 

الرأي حول النتيجة، إنه قرار جرئ أن تخرج عن إجماع الفريق، ولذا على القائد أن يكون دائمًا مرنًا 

ومتواضعًا لكي يتوصل إلى املنهجية األفضل، ولكن من املهم أن يكون للقائد الكلمة الفصل خصوصًا 

أن كثيرًا من القرارات املهمة تتطلب السرعة في البت دون احلاجة إلى مناقشات مستفيضة.
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اإلعداد المستعجل أثناء المناظرة
هذا هو املوضوع الذي يتمنى معظم املناظرين أنه لم يوجد قط! أحيانًا وأثناء حديث املتحدث 

األول من املواالة يحدث أن يقرر فريق املعارضة أن يتخلى عن موقفه الذي أعد له مسبقًا ويبدأ من 

الصفر، وعادة ما يكون السبب الرئيسي لهذا هو أن فريق املواالة يعرض تعريفًا غير متوقعًا، ولكنه 

تعريف معقول في ضوء القاعدة التي تقول باحلق احلصري للتعريف كما ذكرناه سابقًا. 

لتوضيح هذه الفكرة سنضرب مثااًل بالعودة قلياًل إلى القضية: »يعتقد املجلس أن الكبير جميل«. 

ولنفترض أن استخدام قاعدة »احلق احلصري للتعريف« مكفول هنا، ميكن أن يكون فريق املعارضة 

قد أعد موقفًا حول موضوع التصورات غير الواقعية للجسد، ولكن ليجد )لسوء حظه( أن املتحدث 

األول من فريق املواالة ُيعرِّف املناظرة على أنها تتعلق مبيزات العوملة، ال ميكن لفريق املعارضة أن 

يقبل بتعريف فريق املواالة، وال ميكن له في الوقت ذاته أن يجادل حول التصورات غير الواقعية 

احلصري  احلق  أساس  على  قبوله  مت  الذي  املناظرة  موضوع  بتفنيد  الفريق  يقوم  لن   – للجسد 

للتعريف، ولذلك فإن على فريق املعارضة أن يقرر ما إذا كان ينوي حتدي تعريف فريق املواالة، 

أم أنه ينوي إعداد موقف جديد، في هذه احلالة ألسباب شرحناها سابقًا )في ظل احلق احلصري 

للمواالة في تعريف القضية(، يكون تعريف فريق املواالة مقبواًل تلقائيًا ولذا ال ميكن حتديه، لذلك 

على فريق املعارضة أن يعد موقفًا جديدًا فيما تبقى من وقت املتحدث األول من املواالة، وهناك عدد 

من التوجيهات التي ميكن أن تساعد في مثل هذا املوقف العصيب. 

اتخ�ذ القرار ب�لتخلي عن املوقف

قد يلجأ فريق املعارضة حتت ضغوط عدم وجود متسع من الوقت إلى اتخاذ قرار فجائي بعدم 

تخليه عن موقفه األساسي الذي استعد له، ولذلك يشرع في حتدي تعريف املواالة، لكن إذا كان 

تعريف املواالة معقواًل فإن هذه املنهجية محكوم عليها بالفشل ألن على فريق املعارضة أن يبني أن 

تعريف فريق املواالة غير معقول، وهذا أمر في غاية الصعوبة، ألن التعريف ال يصبح غير معقول 

ملجرد أنه لم يعجب املعارضة وخصوصًا في حاالت حق التعريف احلصري. 

ولذلك من املهم أن تكون ذا عقل منفتح حال اتخاذ القرار بالتخلي عن موقفك من عدمه، فبداًل 

من النظر إلى الوضع من وجهة نظرك )ال ال ميكن أن نبدأ من جديد.. ال ال وألف ال( حاول أن ترى 

الوضع من وجهة نظر حكم املناظرة )إن تعريف املواالة معقول وعلى فريق املعارضة أن يعارض 

موقف املواالة إذا كان يريد الفوز باملناظرة(، من األفضل أن تتخلى عن موقفك ويكون لك فرصة 

الفوز من أن تكابر على موقفك وتخسر في حتد ضعيف على جبهة التعريف. 

المتقدم
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يجب أن يتباحث كافة أفراد الفريق في موضوع التخلي عن املوقف، ولكن في نهاية املطاف ينبغي 

أن يكون قرار التخلي عن املوقف بيد قائد الفريق. 

اإبداأ ب�ل�سورة الع�مة

إذا اضطررت إلعداد موقف جديد في بضع دقائق، فاعلم أنه ليس لديك متسع من الوقت لتقضيه 

في التفاصيل الدقيقة، وينبغي عليكم كفريق أن تقرروا ثالثة أمور:

• منهجية املوقف، وهذا يعني في األساس إيجاد فكرة مركزية يقوم على أساسها موقفكم، وإذا سمح 
الوقت، تطوير تلك الفكرة لتصبح موقفًا متكاماًل. 

• التقسيم، كل األساليب املعتادة لتقسيم موقفك مازالت هي املستخدمة في هذه احلالة، غير أنه في 
وضع كهذا، فمن احملتمل أن تختار تقسيمًا مبسطًا جدًا )على سبيل املثال »املجتمع/الفرد«(.

• حجج املتحدث األول من فريقك، يجب أن يقف املتحدث األول من فريقك ويتحدث في غضون دقائق، 
ولذا فإن أولويتكم كفريق هي التأكد من أن لديه شيئًا ما يقوله، وهذا يعني باختصار حتديد احلجج 

التي سيعرضها املتحدث األول من الفريق واألمثلة، أو اإلحصائيات التي سيتم استخدامها للتدليل 

على تلك احلجج، ألن األمر يقع على عاتق هذا املتحدث في شرح تلك احلجج بالطريقة التي يفهمها، 

على عكس االستعداد الطبيعي فإنه يصبح من الصعوبة مبكان أن تعد بشكل كامل البنية الداخلية 

لكل نقطة كفريق. 

ال شك أن احلجج واألمثلة التي سيعرضها املتحدث الثاني حتتاج أيضًا إلى تطوير، ولكن هناك 

على األقل خطابان ميكن خاللهما تطوير هذه احلجج، وباملعايير النسبية فإن هذا وقت كثير. قد 

يكون مغريًا للمتحدث الثاني من املعارضة في وضع كهذا أن يبدأ بكتابة خطابه مبجرد بدأ املتحدث 

األول من املعارضة خطابه، ولكن هذا ميكن أن يكون تكتيكًا خطيرًا جدًا، والسبب في ذلك أنه عندما 

يتم اإلعداد ملوقف مبثل هذه السرعة من احملتمل أن يفهم املتحدثون من الفريق ذاته احلجة بطرق 

مختلفة، ولذلك يتوجب على املتحدث الثاني أن يستمع بحرص لعرض املتحدث األول، وفي الوقت 

املناظرة ال يحدث  أثناء  ذاته يدون باختصار املالحظات اخلاصة بخطابه، إن اإلعداد املستعجل 

بشكل متكرر، لكن من املفيد أن ندرك األساليب املهمة للتعامل مع وضع كهذا، وخصوصًا إذا كانت 

املناظرة جتري على قاعدة »احلق احلصري للتعريف«. 
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التفنيد 

أهمية التفنيد
تهانينا لكم باجتيازكم الفصل األول من هذا الكتاب، ينبغي أن تكونوا قد استوعبتم الكثير من 

األساليب الضرورية لتكوين املوقف، ومع املمارسة سيكون مبقدوركم أن تطوروا مواقف قوية لصالح 

وجهة نظركم من القضية املطروحة للمناظرة، وفي الوقت ذاته ميكنكم أن تتحسبوا ألقوى احلجج 

التي ميكن أن يطرحها الفريق املعارض للقضية وتستعدوا لها.

غير أن وجود موقفني متعارضني فحسب، ال ُيكوِّن مناظرة مهما بلغت أهمية هذين املوقفني، بل 

البد من وجود ما هو أكثر من هذا الكتمال املناظرة.. ال بد من »التفاعل« بني هذين املوقفني، فال 

يكفي أن يقتصر فريقك على عرض احلجج وتدعيمها، بل هناك ضرورة ألن يقوم فريقك بالتصدي 

حلجج اخلصم ومهاجمتها، وهذا ما نسميه هنا »التفنيد«. 

ليس بوسع أحد إنكار أهمية التفنيد في املناظرة، ولكن لألسف جتد كثيرًا من املناظرين املبتدئني 

يتعاملون معه على أنه شيء زائد يضيفونه إلى حججهم، ومن السهل تفهم سبب هذه النظرة، حيث 

إن التفنيد يتضمن مهاجمة حجج اخلصم التي ال ميكنك إال توقعها، األمر الذي يشكل صعوبة في 

إعداد الرد عليها مسبقًا أكثر من إعدادك حلججك املستقلة، إال أنه ينبغي التأكيد هنا على أن التفنيد 

ليس أمرًا صعبًا بصورة خاصة، فعندما تفكر فيه مليًا ستجد أنه يبني االختالفات بني حججك وحجج 

خصمك، ونظرًا ألن كال الفريقني يجادالن موقفني متناقضني ملوضوع واحد، فإن االختالفات بني 

املوقفني ينبغي أن يكون اكتشافها سهاًل، وبيانها ميسورًا. 

وهذا ال يعني أنك لن تواجه صعوبة البتة في بعض األحيان أثناء التفنيد، ولكن هذا ال يهم ألن التفنيد 

شرط أساسي لنجاح املناظرة، وخصوصًا في املراحل الدراسية األولى، والقاعدة الذهبية هنا هي: 

أن تتلعثم في الرد على حجج خصومك أفضل بكثير من أن تلقي خطابًا بليغًا يفتقر متامًا إلى الرد والتفنيد. 

ماذا يجب عليك أن تفند؟
هذا سؤال بسيط وإجابته بسيطة كذلك، إن غاية املناظرة هي إقناع اجلمهور أن موقفك حيال 

القضية املطروحة للمناظرة على حق، مبعنى أن تتغلب حجتك على حجة خصمك، ولذلك عليك دحض 

موقف املعارضة بتفنيد أي مفهوم أو تأكيد أو حجة أو مثال أو إحصائية، أو أي شيء آخر يتقدم 

به اخلصم مبا يسهم في تقويض موقفهم. 

موقف  في حتكيم  دخل  له  ليس  كمناظر  فدورك  موقف خصمك وحتكيمه،  تفنيد  بني  فرق  ثمة 

املعارضة، على سبيل املثال افترض أن خصمك يتجاوز الوقت في حديثه، وهذا ال شك مأخذ كبير 

المبتدئ
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على منهجية اخلصم، وميكن أن يؤدي إلى خسارة اخلصم في املناظرة بشكل عام، ولكن ليس من 

حقك كمناظر أن تبني هذا، إن جتاوز الوقت في احلديث ال يؤثر على درجة إقناع موقف اخلصم، 

باألمثلة  تدعيمها  دون  حجة  عرض  أن خصمك  افترض  وباملثل  ينتقده،  أن  للمناظر  فليس  ولهذا 

املناسبة، فليس كافيًا أن تقول: »هذه احلجة تفتقر إلى األمثلة«. ألن هذا مما ينبغي على احلكم أن 

يقوله، بداًل من ذلك ينبغي على املناظر أن يشير إلى افتقار احلجة لألمثلة كدليل على أن احلجة غير 

صحيحة، وذلك بالقول: »يزعم فريق املعارضة أن ]س[ ليست صحيحة، لكنه لم يقدم مثااًل واحدًا 

يثبت ذلك. لكننا في املقابل طرحنا املوقف ]ص[ وبينا كيف أن هذا املوقف هو الصحيح باستخدام 

األمثلة التالية...«.

 إن األساس الذي يقوم عليه مفهوم التفنيد يعتبر سهاًل إلى حٍد كبير، ولكن علينا أن نتناول بعض 

مضامينه بالشرح والتفصيل، وخصوصًا ألن كثيرًا من احلكام واملدربني واملناظرين على حد سواء 

يخلطون في هذا املوضوع باللجوء إلى حجج واهية من مثل »ال تفند مثااًل قط«.

تفنيد فكرة املع�ر�سة

 املوضوع األول هو: تفنيد فكرة املعارضة، وليس ثمة حاجة لتأكيد ضرورة تفنيدك لألفكار األساسية 

التي يقوم عليها موقف املعارضة، ولكن هذا ال يعني بالضرورة التفنيد املباشر لتلك اجلملة التي 

سماها فريق املعارضة »الفكرة«، غالبًا ما يفند املناظرون املبتدئون بشكل مباشر فكرة معارضيهم، 

وهذا األمر في حد ذاته ليس عيبًا، على األقل هذه املنهجية تعطي املناظرين املبتدئني طريقة سهلة 

الستهداف الفكرة األساسية التي يقوم عليها موقف خصومهم، لكن هناك طرق أخرى أفضل.

 إن التفنيد املباشر لفكرة املعارضة سرعان ما يصبح ترفًا عندما تصبح أكثر خبرة في حتديد 

العناصر األساسية لفكرة املعارضة ومهاجمتها وتقويضها، ولذلك فالطريقة األفضل هي أن تهاجم 

فكرة  إلى  بوضوح  تشير  املعارضة، وأن  لفكرة وموقف  األساسية  الهامة واالفتراضات  العناصر 

املعارضة أثناء عملية الهجوم والتفنيد - يوضح اجلدول التالي الفرق باألمثلة :
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املنهجية األفضلاملنهجية البسيطة

معارضينا  موقف  في  األساسية  املشكلة  »إن 

تكمن في فكرتهم التي تقول »س«.

هذه الفكرة خاطئة ألن...«

إن املشكلة األساسية في موقف املعارضة تكمن 

في افتراضهم األساسي أن »س«......

جزء  االفتراض  هذا  أن  في  شك  ثمة  ليس 

أساسي من فكرة املعارضة، والتي تقول »ص«.

ليس  »س«  االفتراض  أن  لنا  يتبني  واآلن 

فإن  وعليه  أسباب....«،  لعدة  البتة  صحيحًا 

هذا  أساس  على  تقوم  التي  معارضينا  فكرة 

اإلفتراض اخلاطئ هي أيضًا خاطئة.

تفنيد الأمثلة والإح�س�ئي�ت

نسمع  ما  غالبًا  ذكرنا سابقًا،  كما   - تفنيد اإلثبات: األمثلة واإلحصائيات  فهو:  الثاني  املوضوع  أما 

األمثلة«.  تفنيد  مطلقًا  ميكنك  »ال  مباشر  بشكل  يصرحون  واملناظرين  واملدربني  املناظرات  حكام 

وهذه العبارة ليست صحيحة البتة للسبب املهم ذاته الذي ذكرناه سابقًا ونعيد ذكره هنا ثانية: إن 

غايتك من التفنيد هي تقويض موقف املعارضة، فلو كان موقف املعارضة مدعمًا بشكل جيد باألمثلة أو 
اإلحصائيات فستحتاج إلى تفنيد هذه األمثلة أو اإلحصائيات، غير أن النسخة املعدلة من العبارة 

األمثلة  تفند  كنت  إذا  ولهذا  شيئًا،  تثبت  ال  بذاتها  واإلحصائيات  األمثلة  إن   : صحيحة  تعتبر  السابقة 

واإلحصائيات، فستحتاج إلى أن تناقش بشكل متكرر عالقة هذه األمثلة واإلحصائيات باملوضوع 

والسياق، باختصار سيكون تفنيدك ألمثلة وإحصائيات املعارضة فعااًل ومؤثرًا إذا ما أوضحت كيف 

أن موقف املعارضة ليس له ما يعضده إال تلك األمثلة واإلحصائيات التي هي في األساس مغلوطة. 

واملنهجية البديلة ميكن أن تتمثل ببساطة في اخلوض في موقف املعارضة كجندي الكوماندوز 

الذي يحمل بندقيته ويطلق النار على كل شيء أمامه، هذه املنهجية تقود في النهاية إلى ما يسمى 

»احملاججة باملثال« حيث تصبح املناظرة حول األمثلة واإلحصائيات بداًل من املبادئ واحلجج، وهذا 

األسلوب من احلجج والتفنيد أسلوب مستهجن ومستنكر وذلك ألنه ال توجد قائمة من األمثلة )سواء 

في احلجة املستقلة أو في احلجة التفنيدية( ميكنها أن تبني صحة مبدأ نظري مجرد، كما بينا في 

تكوين وبناء احلجج سابقًاً، أنت دائمًا بحاجة إلى التعليل املنطقي والشرح وتوضيح العالقة بني 

األمثلة أو اإلحصائيات من جانب واحلجج من جانب آخر. 

تفنيد التفنيد

فند  ما  إذا  يحدث  الذي  »ما  املناظرون  يتساءل  ما  كثيرًا  التفنيد..  تفنيد  هو:  الثالث  واملوضوع 
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املعارضون واحدة من حججنا؟ هل ينبغي علينا تفنيد ذلك التفنيد؟«. يبدو أن هذا السؤال يتطلب 

إجابة فنية ومنظمة حتى نتمكن من إعادة صياغته نوعًا ما، ما يقوله هؤالء املناظرون أساسًا هنا 

هو »لو أن معارضينا متكنوا من مهاجمة إحدى حججنا، هل يجب علينا أن ندع ذلك الهجوم مير 

مرور الكرام؟«. واإلجابة اإلستراتيجية على هذا السؤال بوضوح هي: »ال«. يجب عليك الرد على 

هجوم املعارضة. 

غير أن تفنيد التفنيد يختلف عن تفنيد احلجج املستقلة، فبالرغم من أن الدفاع عن موقفك يعتبر 

أمرًا مهمًا، إال أن الغاية النهائية من التفنيد هي في األساس الهجوم على موقف املعارضة، وهذا 

يبعدك عن شبهة املدافع، ولذا بالرغم من أن تفنيد بعض تفنيد اخلصم يعتبر أمرًا مهمًا من الناحية 

اإلستراتيجية، إال أنه يعتبر ضعيفًا من الناحية اإلستراتيجية أن تقضي وقتًا كبيرًا في عمل ذلك، ألن 

من املهم أال تبدو في موقف دفاعي، بالتحديد يجب أال جتعل من تفنيد التفنيد املوضوع األساسي 

في املناظرة )على سبيل املثال »إن املشكلة األولى في حجة املعارضة هي أنهم أساءوا فهم موقفنا«(، 

هذا يبدو موقفًا دفاعيًا للغاية، ويعطي االنطباع بأنك تتهرب من التفنيد الفعلي ملوقف املعارضة - من 

املهم أن تتذكر أنه عندما تفند التفنيد لديك فرصة كبيرة لتعتمد على حجة جوهرية مستقلة سبق أن 

أعدها فريقك )وهذه هي احلجة التي أنت بصدد الدفاع عنها(، ولذا ينبغي أال يشكل هذا صعوبة 

تذكر في التعامل مع مثل هذا التفنيد.

اأهمية ال�سمولية

لكل مناظر رأي حول ماهية املوضوع الرئيسي للمناظرة، ولهذا فمن الطبيعي أنك ستحتاج إلى 

للتفنيد، إذا كنت تعتقد أن موضوعًا ما مهم بشكل  أن تركز على هذه املوضوعات أثناء إعدادك 

خاص، فإنك بحاجة إلى أن تخصص وقتًا أكثر في التعامل معه في التفنيد. 

غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن ما تعتقده أنت موضوعًا رئيسيًا في املناظرة ال يعني بالضرورة أن 

حكم املناظرة يشاطرك الرأي في ذلك، فقد يرى احلكم، ويحق له ذلك، موضوعًا، أو حجة أو مثااًل 

مختلفًا متامًا، على أنه هو املوضوع املهم بالنسبة لنتيجة املناظرة.

ولذلك فإن تفنيدك يجب أن يكون شاماًل، بشكل أو بآخر يجب أن تستهدف كل حجة ومثال وفكرة 

مهمة يثيرها فريق املعارضة، ولكنك لست بحاجة إلى أن متضي وقتًا متساويًا في كل من هذا، 

والقاعدة العامة هنا هي: أن عليك أن تفند كل األفكار املهمة، على سبيل املثال إذا بينت أن حجة ما هي 

منطقيًا غيُر صحيحة، فيجب عليك عندها أن تقول شيئا كهذا: »لقد تناولُت هذه احلجة، وبينُت أن 

األمثلة ]س[ و]ص[ والتي كانت جزءًا من تلك احلجة ال تخدم موقف فريق املعارضة في هذه املناظرة 

بأي حال من األحوال«. هذه العبارة جتنبك وضعًا يرى فيه احلكم )رمبا بشكل منطقي( ما يلي: 

»حسنًا، لقد فند املتحدث الفكرة التي تقوم عليها احلجة بنجاح، ولكني مازلت أعتقد أن املثال مقنع«. 
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ثم إن على املتحدث الثالث أن يبذل جهدًا في استهداف ما لم يتم تفنيده من قبل - سنتعرض 

لدور املتحدث الثالث بشيء من التفصيل الحقا - وهذا املبدأ ال يغير كثيرًاً من هذا الدور، على 

املتحدث الثالث أن يكون حريصًا بشكل خاص على تدوين كل شيء يقال، وتقدمي اجلواب، أو الرد 

عليه إما بالتفنيد املباشر، أو ببيان كيف أنه قد مت الرد عليه في نقطة أخرى من خطابه أو ُخطب 

زمالئه في الفريق. 

من األمور الهامة جدًا أن تتبع استراتيجيات التفنيد هذه كلما تبني لك أن حكم املناظرة التي 

أنت فيها يستخدم أسلوب »اجلدول املتتابع«. على سبيل املثال في التصفية النهائية لبطولة العالم 

باملناظرة 4-3 ضد اسكتلنده، أحد احلكام منح  فازت أستراليا  لعام 1998م  املدارس  ملناظرات 

املناظرة الستراليا بهامش ضئيل، وكان على ما يبدو قد تأثر بإخفاق الفريق االسكتلندي في التعامل 

مع جزء صغير، ولكنه حيوي من موقف الفريق االسترالي، وهذه املنهجية على ما فيها من تقنية فهي 

في الواقع ميكن أن تكون حاسمة في املنافسات، ولذا فإنه من الضروري اتباع األسلوب الصحيح 

كلما كان أسلوب اجلدول املتتابع هو اإلستراتيجية املتبعة لدى حكم املناظرة التي تشارك فيها. 

ال�ستعداد للتفنيد

سبق أن رأينا أن التفنيد اجليد أمر ضروري للفوز في املناظرات، ولذلك فمن الطبيعي أن تفكر 

في كيفية االستعداد له بشكل فعال، إن أهم نقطة حول االستعداد للتفنيد الفعال هي أن نتعرف 

االستعداد  أن  األولى  بالدرجة  يعني  الفعال في شيء، وهذا  للتفنيد  االستعداد  ليس من  ما  على 

للتفنيد الفعال ليس بالضرورة التفنيد املعد له مسبقًا، ألن هذا النوع من التفنيد يعتبر تفنيدًا أعد 

له فريقك على أعلى مستوى من الدقة واحلرص أساسًا مبعرفة ما ستقوله حتديدًا لو أن املعارضة 

أثارت واحدة من احلجج املعنية، وبعض الفرق تذهب بعيدًا لدرجة أنها تكتب التفنيد املُعد مسبقًا 

على بطاقات التدوين. 

حجج  على  الفعال  بالهجوم  مرتبط  اجليد  فالتفنيد  واضح:  املنهجية  هذه  مثل  في  واإلشكال 

املعارضة كما ترد على لسان متحدثي الفريق املعارض أثناء املناظرة نفسها، وعليه فإن إعداد تفنيد 

مفصل للهجوم على حجج محددة تفصياًل لن يكون فعااًل، وذلك ألنه إذا قامت املعارضة بعرض حجج 

مختلفة نوعًا ما عن تلك التي توقعتموها في فريقكم، فكيف سيكون الرد الذي سبق أن أعددمتوه لتلك 

احلجج فاعاًل في حجج مختلفة نوعًا ما؟، ثم حتى وإن كانت احلجج التي يعرضها فريق املعارضة 

هي نفسها التي أعددمت لها الرد والتفنيد ولكن كان التركيز مختلفًا في عرض املعارضة لتلك احلجج، 

فإن التفنيد ال شك سيكون عدمي اجلدوى.
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تفنيد التعريف
في عالم مثالي، ليس ثمة حاجة لتفنيد التعريف نظرًا ألن كال الفريقني متفقان عادة على التعريف 

ذاته.. في الواقع سواء كنا نتحدث عن عالم مثالي أو غيره، من األفضل جتنب اخلالف حول التعريف 

إذا كان الفريقان قد اتبعا التوجيهات املوضحة في الفصل األول املتعلقة باختيار تعريف مناسب 

ومنصف. 

لكن اخلالفات حول التعريف حتدث، شئنا أم أبينا، واألكثر من ذلك أنه عندما حتدث مثل هذه 

اخلالفات، فإن حكم املناظرة سيتوقع منك أن تتبع منهجية موحدة نسبيًا في التعامل مع هذا الوضع، 

من بني كل جوانب التفنيد يعتبر تفنيد التعريف األكثر جمودًا، ولكنه أيضًا من أكثرها تقنية ودقة. 

نظرة اأخرى على قواعد التعريف 

قبل أن نتعمق في أساليب تفنيد التعريف، يجب أن نكون على دراية بقواعد التعريف.. تذكر أن 

هناك قاعدتني للتعريف، وينبغي عليك أن تعرف أيهما ينطبق عليك وعلى مسابقتك؟ وهاتان القاعدتان 

هما:

عدم وجود حق حصري للتعريف  -1

وجود حق حصري للتعريف  -2

رمبا تتذكر أن هناك اختبارين يتعلقان مبا إذا كان واحد من التعريفات أفضل من اآلخر، وأن 

هناك حق حصري  يكون  ال  عندما  املستخدمة،  التعريف  قاعدة  يتغيران حسب  االختبارين  هذين 

للتعريف يكون االختباران كما يلي:

أي التعريفات أكثر عقالنية؟  -1

أي التعريفات أقرب إلى املوضوع احلقيقي )والذي يعرف باملعنى املباشر للقضية(.  -2

وحينما يكون هناك حق حصري للتعريف، فإن لفريق املواالة احلق في تعريف القضية، وميكن 

طرح سؤالني اثنني حول هذا التعريف:

هل تعريف املواالة منطقي؟  -1

هل تعريف املواالة قريب بشكل معقول من املعنى املباشر ملفردات القضية؟  -2

)مت شرح هذا بالتفصيل سابقًا في هذا الكتاب، إذا كانت لديك رغبة في االطالع على املزيد من 

هذه التفاصيل ميكنك العودة وإعادة قراءة ذلك اجلزء اآلن، لكن ينبغي التنبيه هنا أن تفنيد التعريف 

دون معرفة قواعد التعريف أمر يسبب اإلرباك دون شك(. 
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اتخ�ذ القرار بتفنيد تعريف املع�ر�سة

املعارضني  تعريف  لتفنيد  كنا بحاجة  إذا  نقرر ما  يهمنا اآلن هو، كيف  الذي  األول  املوضوع 

أم ال؟، واملناظرة في األساس هي االختالف مع ما يقوله املعارضون حول املوضوع الذي تطرحه 

القضية، فنحن ال جنمع املناظرين واحلكام واجلمهور في مكان واحد ألجل املماحكة حول معنى 

كلمة أو اثنتني، على أحسن تقدير ليس هذا هو الغرض من املناظرة كما نعرفها، ولذلك على الفريق 

املعارض أال يلجأ إلى تفنيد التعريف، إال إذا كان ذلك ضروريًا للغاية، ولكن السؤال هنا هو: متى 

يكون تفنيد التعريف ضروريًا للغاية؟

ميكننا  »هل  واحدًا:  سؤااًل  نطرح  أن  في  تكمن  الوضع  هذا  مع  للتعامل  السهلة  الطريقة  إن 

أغلب  ففي  »نعم«.  اإلجابة  تكون  أن  يجب  العادة  في  التعريف؟،  هذا  في ظل  االستمرار مبوقفنا 

يظل  تعريفهم  القضية، ولكن  لتعريف  ما  نوعًا  مختلفة  مفردات  معارضوك  يستخدم  قد  املناظرات 

مشابهًا بشكل أساسي لتعريفك لدرجة أنه بإمكانك املضي مبوقفك في إطار تعريفهم، لكن لنعد إلى 

فتم القضية على أنها  القضية: »يعتقد املجلس أن الكبير جميل«. ولنفترض أنكم كمعارضة قد عرَّ

فها فريق املواالة على أنها تتعلق بصور اجلسد، ال ميكنكم االستمرار في  تتعلق بالعوملة، بينما عرَّ

ظل تعريف املواالة: إذا وافق احلكم على أن القضية هي عن صور اجلسد فإن حججكم عن العوملة 

لن يكون لها أي صلة أو عالقة باملوضوع. 

إذا كنت ال تستطيع أن تستمر في ظل تعريف املواالة للقضية فأنت بحاجة إلى فعل شيء ما، أما 

عن طبيعة هذا الشيء الذي ينبغي فعله فيعتمد على السبب الذي يجعلك غير قادر على االستمرار، 

وأي قاعدة من قواعد التعريف تنطبق على هكذا وضع - لنتناول هذا بشيء من التفصيل في اجلدول 

التالي :
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ق�عدة التعريف

وجود حق حصري 

للتعريف

ال وجود حلق حصرى 

للتعريف

على  تتحدى  أن  ميكنك 

أساس أن تعريف املواالة 

غير معقول

على  تتحدى  أن  ميكنك 

أساس أن تعريف املواالة 

أن  »مبعنى  معقول،  غير 

تعريفك معقول أكثر«

في  جتادل  أن  ميكنك  ال 

إذا  املواالة  موقف  ظل 

حاولت

لم ال تستطيع أن تستمر؟

ال ميكنك التحدي إال إذا 

كان تعريف املواالة غريبًا 

بشكل خاص »ليس قريبًا 

املعنى  من  معقول  بشكل 

املباشر ملفردات القضية«. 

أن  تستطيع  ال  كنت  إذا 

أن  عليك  فيجب  تتحدى 

الذي  موقفك  عن  تتخلى 

هذا  مثل  في  له  أعددت 

متت  قد  وهذا  الوضع، 

مناقشته سابقًا.

على  تتحدى  أن  ميكنك 

أقرب  تعريفك  أن  أساس 

املباشر  املعنى  إلى 

ملفردات القضية، »مبعنى 

استهدف  قد  تعريفك  أن 

الذي  احلقيقي  املوضوع 

تطرحه القضية«

أن  ملواالة  لفريق  سبق 

أنها  على  القضية  عرَّف 

مختلف،  تتعلق مبوضوع 

ولكن التعريف نفسه ليس 

مرفوضًا

يوضح اجلدول السابق التوليفات املختلفة إلشكالية التعريف وقاعدته، كما يشير إلى أفضل رد 

لفريق املعارضة، واجلدول من حيث األساس هو ملخص، وينبغي أن نعلم أن املبادئ الواردة في 

اجلدول تنبثق مباشرة من قواعد التعريف التي أوردناها في هذا الكتاب.

ثمة نقطة تستحق التأكيد قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر: إنها خلطوة كبيرة أن تفند تعريفًا، فإذا 

فندت التعريف بطريقة خاطئة، أو بطريقة سيئة، فإنك في األغلب ستخسر املناظرة، ولذلك عليك أال تفند التعريف 
إال إذا كنت متأكدًا من أنك ال تستطيع البتة االستمرار في ظل تعريف ومنهجية املواالة.

كيفية تفنيد التعريف

سنتعرض بالشرح هنا لهيكلية عامة للنقطة التفنيدية، وتفنيُد التعريف ال يعدو أن يكون صيغة 

خاصة من صيغ تلك الهيكلية العامة، ولكننا عرفنا للتو أن التفنيد اخلاطئ للتعريف ميكن أن يتسبب 

في خسارة فريقك للمناظرة، ولذلك فإنه يجدر بنا أن نتعرض لهذه الصيغة اخلاصة بدقة.
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إن أهم متطلب لتفنيد التعريف هو »الوضوح«. يحتاج حكم مناظرتك إلى أن يفهم بالتحديد ملاذا 

تفند تعريف املعارضني؟ وكيف تنوي أن تستبدل تعريفهم؟، ولذلك من الضروري أن تقوم برسم معالم 

هذه العملية بوضوح، وأن تتحدث بوضوح، وأن تتجنب أي نوع من أنواع التشتيت )مثل النكات( 

أثناء هذا اجلزء من حديثك.

هناك أربعة عناصر رئيسية لعملية تفنيد التعريف :

1- يجب أن يكون واضحًا أن ما تقوم به هو حتد لتعريف املعارضني، في أغلب احلاالت تشكو 

الفرق وتتذمر من تعريف معارضيهم، ولكنهم ال يقومون بتقدمي حتد رسمي وواضح لذلك التعريف، 

وهذا مضيعة للوقت، إما أن تتحدى تعريف معارضيك أو تقبل به، ومن املفيد أن تستخدم كلمة 

»نعارض« كما في املثال التالي: »أواًل نحن نعارض تعريف معارضينا« 

التي جتعل  األسباب  أن شرحنا  على حق، سبق  ليس  تعريفهم  أن  أن تشرح كيف  يجب   -2

التعريف خاطئًا، وكيف أن تلك األسباب تعتمد على قاعدة التعريف املستخدمة. 

3- استبدل تعريفهم بتعريفك أنت، وهذا ضروري جدًا ألن كل مناظرة حتتاج إلى تعريف، فإذا 

كان تعريف معارضيك ليس سليمًا ينبغي عليك أن تقدم البديل، تذكر أنك حتتاج فقط إلى استبدال 

تعريف معارضيك بحسب ما ال ترتضيه في تعريفهم، مبعنى أنك إذا كنت ال توافق على تعريف 

معارضيك بسبب كلمة واحدة مثاًل في القضية، فأنت بحاجة إلى استبدال تعريف املعارضة لتلك 

الكلمة فقط، وليس ثمة حاجة إلعادة تعريف القضية برمتها. 

4- اشرح كيف أن تعريفك يتجنب اإلشكاليات الناجمة عن تعريف املعارضني، ولست بحاجة إلى 

أن تخصص وقتًا كثيرًاً ملثل هذا الشرح، ولكنه مهم ألنه يتضمن بيان كيف أن تعريفك يتجنب مزالق 

تعريف املعارضني؟ على سبيل املثال لو أنك انتقدت تعريف املعارضني على أنه غير معقول، فينبغي 

عليك أن تشرح بإيجاز كيف أن تعريفك يعتبر معقواًل )أو أنه معقول أكثر(.

حتدي�ت التعريف واأثره� على املن�ظرة ب�سكل ع�م

على كافة األصعدة، يعتبر التعريف بالنسبة للمناظرة متامًا كاألساسات بالنسبة للبناء، ولهذا 

فإنه من غير املتصور أن الهجوم على تلك األساسات )ما نسميه هنا حتدي التعريف( لن يسبب 

االهتزازات في كافة جنبات البناء - إن لتحديات التعريف تداعيات، وآثارًا مهمة على املناظرة بشكل 

عام.

إذا كنت ال تتحدى تعريف معارضيك فإنه من املفيد أن تذكر ذلك صراحة، ألن قبول تعريف 

املعارضة رسميًا يعتبر طريقة مؤثرة في إضافة املزيد من الوضوح في موقفك، لكن البعض يقول 

بعدم احلاجة إلى ذكر ذلك صراحة ألنه من باب حتصيل احلاصل، ويبدو هذا في البداية كأنه أمر 
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إجرائي، ولكن تأثيراته أكبر بكثير من ذلك، بالتحديد هذه القاعدة تعني أن حتدي التعريف يجب أن 

يستمر على طول املناظرة كما يتضح من اجلدول التالي :

المواالة األول يعرف القضية

المواالة الثاني يدافع عن تعريف 
المواالة »يمكن أن يفند تعريف المعارضة« 

المواالة الثالث يدافع عن تعريف 
المواالة »يمكن أن يفند تعريف المعارضة« 

المعارضة األول يتحدى تعريف المواالة

المعارضة الثاني يفند تعريف المواالة

المعارضة الثالث يفند تعريف المواالة

يبني هذا الشكل كيف ينبغي التعامل مع التعريف في مناظرة تعريفية، يتم أواًل عرض التعريف 

بواسطة املتحدث األول من املواالة، وإذا كان فريق املعارضة يريد أن يتحدى التعريف فيجب عليه 

القيام بذلك في احلديث األول للمعارضة، في تلك احلالة سيحتاج فريق املواالة إلى أن يدافع عن 

تعريفه، وعليه فإنه يجب القيام بذلك بواسطة املتحدث الثاني من املواالة، وهذه العملية تستمر حتى 

نهاية املناظرة، كما يتبني من الشكل التوضيحي السابق أن املتحدثنينْ الثاني والثالث من املواالة 

ميكن لهما أن يفندا تعريف املعارضة، وهذا يعتمد على القاعدة التعريفية املتبعة.

إذا لم يكن هناك حق حصري للتعريف، فإن املوضوع هو هل تعريف فريق املواالة أفضل من 

عن  الدفاع  املواالة  من  والثالث  الثاني  املتحدثان  يتولى  احلالة  تلك  املعارضة، وفي  فريق  تعريف 

تعريفهما، وينبغي عليهما كذلك تفنيد تعريف فريق املعارضة، وهذه على كل حال هي أفضل طريقة 

للمواالة لكي يبينوا أن تعريفهم هو األفضل.

غير أن الوضع سيكون مختلفًا، لو أن املواالة متتلك حق التعريف احلصري، ففي هذه احلالة 

يكون املوضوع هو ما إذا كان تعريف املواالة مقبواًل على أساس استحقاق منه أم ال - )على سبيل 

املثال سيكون املوضوع عادة، هل تعريف املواالة مقبول منطقيًا أم ال؟(، ولذلك فإنه في ظل احلق 

احلصري للتعريف فإن فريق املواالة نادرًا ما يحتاج إلى تفنيد تعريف املعارضة مباشرة، وفي مثل 

هذه احلالة فإن األمر األكثر إستراتيجية لفريق املواالة، هو أن يبني كيف أن تعريفه معقول. 
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إن آثار عدم املضي في النزاع حول التعريف حتى نهاية املناظرة ميكن أن تكون كارثية - على 

سبيل املثال لنفترض أن الفريقني كان لديهما تعريفان مختلفان للقضية، إذا حتدى املتحدث األول 

من املعارضة تعريف املواالة )كما ينبغي له في هذه احلالة(، ولم يقم املتحدث الثاني من املواالة 

بالدفاع عن تعريف املواالة، فإن هذا يعني أن املواالة قد قبلت بتحدي املعارضة لتعريفها، حتى وإن 

كان فريق املواالة يختلف بشكل واضح مع تعريف فريق املعارضة.

 في مثل هذه احلالة فإن املناظرة تستمر في ظل تعريف املعارضة، وهذا يعني أن موقف املواالة 

سيكون من األساس ليس له عالقة باملوضوع، ألن فريق املواالة سيعمل على تدعيم تفسير للقضية 

سبق لفريق املعارضة نفسه أن رفضه وتخلى عنه. 

من  األول  املتحدث  بواسطة  املواالة  تعريف  يتحدى  أن  إما  املعارضة،  فريق  أن  يعني  وهذا 

املعارضة، أو أال يتحداه مطلقًا، ذلك أنه إذا لم يتحد املتحدث األول من املعارضة تعريف املواالة، 

فإنه يفهم من هذا أن فريق املعارضة قد قبل تعريف املواالة، ولذا فسيعتبر نوعًا من التناقض إذا 

قام املتحدث الثاني من املعارضة بتحدي تعريف املواالة.

كثير من الفرق تدعي أنها تختلف مع تعريف معارضيهم، بينما في احلقيقة تكون التعريفات هي 

نفسها أصاًل- على سبيل املثال ميكن أن يحاول فريق معارضة ما أن يفند تعريف املواالة، ألن 

فوا مصطلحًا باستخدام مفردات مختلفة للوصول إلى املعنى نفسه، وفي هذه احلالة  املواالة قد عرَّ

من املستحسن للمواالة أن يدافعوا عن تعريفهم، حتى وإن كان ذلك الدفاع يتضمن أساسًا بيان أن 

تعريف املعارضة هو التعريف ذاته الذي تقدمت به املواالة. 

التعريف بـ »حتى واإن«

حول  اخلالفات  أن  هو  لهذا  األسباب  وأحد  سهلة،  غير  تكون  أن  التعريفية  للمناظرات  ميكن 

التعريف ميكن أن تقلل من عدد احلجج في املوضوعات األساسية التي تطرحها قضية املناظرة.. في 

مناظرة عادية يتركز اخلالف بني الفـَِرقنْ في االختالف الفعلي بني املواقف، بينما في مناظرة تعريفية 

فإن االختالف يكون محصورًا في االختالف بني التعريفات. 

وهذا االختالف يخلق مشكلة.. لنفترض أن فريقك دخل في مناظرة تعريفية وأنت تواجه شبح 

اخلسارة في هذه املناظرة لو أن احلكم يختلف مع حججك حول موضوع التعريف، ولذا حتتاج إلى 

طريقة لتفنيد موقف معارضيك، وفي الوقت ذاته اإلبقاء على مقترحك حول تعريف املعارضة، ميكنك 

فعل هذا باستخدام التعريف بـ »حتى وإن« أساسًا بالقول: »نحن نختلف مع تعريف معارضينا، 

حتى  يثبت  ال  الذي  موقفهم  نعارض  فسنظل  صحيحًا،  معارضينا  تعريف  كان  وإن  حتى  ولكن 

تفسيرهم للتعريف«. ويتم هذا بعد تفنيد تعريف املعارضة.
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في كتبهم اإلرشادية يصف املناظران االستراليان )جيمس هوك( و )جيرميي فيليبس( هذا النوع 

من التفنيد بأنه َخلق »مناظرة مـُصغـَّرة داخل املناظرة األصلية4، وهذا توصيف جيد ودقيق أيضًا.

 إن إستراتيجية »حتى وإن« تسمح لفريقك بأن:

)أ( يفند تعريف معارضيكم.

)ب( يبني للحكم أن بإمكانكم تفنيد موقف معارضيكم.

وهذا التكتيك في األساس يخلق نوعًا من التأكيد والضمان، فبإمكان حكم مناظرتكم أن يقول: 

»حسنًا، لقد فضلت أنا تعريف معارضيكم، ولكنكم قوضتم موقفهم بالكامل، ولذا تستحقون الفوز 

باملناظرة« - لو كان بوسع الفريقني استخدام إستراتيجية »حتى وإن« فسيكون هناك أساسًا ثالث 

مناظرات مصغرة:

1- مناظرة حول أي الفرق يكون تعريفها هو التعريف الصحيح.

2- مناظرة في ظل تعريف املواالة )على افتراض أنه صحيح(.

3- مناظرة في ظل تعريف املعارضة )على افتراض أنه هو الصحيح(.

وهذا بدون شك أسلوب يتسم بالتعقيد، ولهذا السبب فإن أجراس التنبيه يجب أن تدق، ويجب أن 

نتذكر القاعدة: »يجب أن نتجنب التعقيد«. وكما أن فهم كيفية استخدام إستراتيجية »حتى وإن« مهم، 
فكذلك فهم »متى ميكن استخدامها؟« مهم أيضًا.

كنت  إذا  لتعريف معارضيك،  عليه حتديك  يقوم  الذي  األساس  هنا هو  الرئيسي  املوضوع  إن 

تتحدى على أساس أن تعريف معارضيك غريب، بإمكانك استخدام إستراتيجية التعريف بـ »حتى 

وإن« – ميكنك القول: »حسنًا، ال نعتقد أنكم تناظرون في املوضوع الصحيح، ولكننا سوف نهزمكم 

في ذلك املفهوم كذلك«. أما إذا كنت تتحدى على أساس أن تعريف معارضيك غير مقبول، فستواجه 

مشاكل أكبر بكثير، فال ميكنك القول مثاًلً: »إن تعريف معارضينا غير مقبول البتة، وال يترك لنا 

هذا  أن  الواضح  من  ألنه  التالية...«  احلجج  سنقدم  بالتعريف  قبلنا  إن  لكننا  للمجادلة،  الفرصة 

تناقض صارخ.

قريبًا  ليس  التعريف  بأن  فريق  يجادل  ما  نادرًا  للتعريف  احلصري  احلق  ظل  في  الواقع  في 

بشكل معقول من املعنى املباشر ملفردات القضية املطروحة للنقاش، ولذلك كقاعدة عامة ليس من 

احلكمة محاولة القيام باستخدام »حتى وإن« املتعلقة بتحدي التعريف في ظل قاعدة احلق احلصري 

التعريفية، وكذلك على  املناظرة  للتعريف، وفي هذه احلاالت يفضل أن تركز اهتمامك على كسب 

إثبات موقفك جيدًا.
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التع�مل مع التعريف غري املعقول 

سبق أن تناولنا موضوع التعريفات غير املعقولة بشيء من التفصيل، إال أن هذا املوضوع ال يزال 

بحاجة إلى توضيح أكثر ألنه قد يشكل مساحة إرباك كبيرة، ولذا يجدر بنا اآلن أن نوحد باختصار 

بني تلك املبادئ التي ذكرناها سابقًا.

 من املهم جدًا أن تكون واضحًا عند تفنيدك للتعريف وخصوصًا عندما تتهم معارضيك بأنهم قد 

أخرجوك بتعريفهم خارج إطار املناظرة، مبعنى تعريف القضية على نحو يترك لك خيارًا واحدًا فقط 

هو موقف غير معقول ملجادلته كما سيتضح من املثال التالي.

 من السهل جدًا اتهام معارضيك بأنهم بتعريفهم قد وضعوك خارج نطاق املناظرة وذلك بقولك 

ببساطة »إن تعريف معارضينا غير معقول«. ولكن هذه املنهجية بالتحديد خطيرة وضعيفة في آن 

واحد، ودائمًا ما يكون هناك صعوبة في تقبل أن موقفًا ما غير معقول بالنسبة ألولئك الذين ليسوا 

مجبرين على معارضته، فبينما تكون قد أمضيت وقتًا مماًل في سماع موقف معارضيك مفكرًا: »هذا 

كالم بديهي ال يحتاج إلى إثبات!«. ميكن أن يقول اجلمهور وحكم املناظرة: »حسنًا، هذا كالم منطقي 

وصحيح متامًا«. ولذلك فإذا كنت تتهم معارضيك بأنهم قد وضعوك بتعريفهم خارج نطاق املناظرة، 

فمن املهم أن تشرح بالتحديد كيف أن تعريفهم يترك لك خيارًا غير معقول لتجادل فيه، مبعنى أنهم 

بتعريفهم أخرجوك خارج نطاق املناظرة. 

ولتوضيح هذا املوضوع سنورد هذه القضية كمثال: »يعتقد املجلس أن القرن القادم يجب أن 

يكون أفضل من القرن املاضي«. ميكنك املجادلة كما يلي:

عرَّف معارضونا كلمة »يجب« على أنها »التزام أخالقي وعملي« وهذا غير معقول، 

إذا مت قبول هذا التعريف، فنحن في فريق املعارضة يجب أن جنادل أن علينا التزامًا 

أخالقيًا وعمليًا بأال جنعل العالم مكانًا أفضل، مبعنى أننا ملزمون بجعل العالم أسوأ، 

من غير املعقول أن يتوقع منا أحد أن ندافع عن مثل هذا املوقف، ال أحد في املجتمع 

يجادل أنه يجب أن جنعل العالم أسوأ مكان، وينبغي أال جنبر على القيام بعمل كهذا.

بعد هذا ينبغي عليك أن تتقدم لكي تستبدل تعريف معارضيك للكلمة، وتشرح كيف أن تعريفك 

كان تعريفًا معقواًل، وفي األخير ترفض بشكل صريح أن تتعامل مع موقف معارضيك على أساس 

أنك ال ميكن أن تعارضه بشكل معقول، ميكنك هنا أن تتقدم لتدلل على ما تقدمه أنت من مادة في 

ظل تعريفك أنت. 

»جتعل  أن  هي  األفضل  الطريقة  أن  البعض  يقترح   - األوضح  هي  ألنها  طريقة  أفضل  هذه 

البديهية مشروطة« مبعنى أن تقول أساسًا: »بالتأكيد ال ميكن أن يكون قصد معارضينا أن يجادلوا 

]س[، ألنه إن كان األمر كذلك فسيكون اجلدال بديهيًا ال طائل من ورائه، واملوضوع احلقيقي إمنا 

هو ]ص[5«.
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ـِكة إلى حٍد كبير وذلك لسببني هما: غير أن هذه الطريقة تبدو ُمرب

 أواًل : ألنها تترك احلكم غير متأكد إذا ما كنت بالفعل تتحدى تعريف معارضيك – فكما أوضحنا 

سابقًا يجب عليك إما أن تتحدى تعريف معارضيك أو أن تقبله، وليس فقط أن تتذمر منه وتستمر 

في مناظرتك.

 ثانيًا: إذا كان ثمة فريق يخطئ في املجادلة في موقف غير معقول، فقد ال يرى هذا الفريق 

السبب في كون ذلك املوقف غير معقول، وهناك مخاطرة كبيرة أن يرد عليك معارضوك بقولهم: »ال، 

نحن بالتأكيد جنادل ]س[«. وبالتالي فإن حكمًا ال يرى نفس رؤيتك )أن املوقف كان غير معقول(، 

قد يعتقد ببساطة أنك قد أسأت فهم موقف معارضيك، وأخطأت موضوع املناظرة. 

املواقف املوازية

حتدث املواقف املوازية عندما يجادل كال الفريقني القضية نفسها من حيث األساس معتقدين أن 

كاًل منهما يقف موقفًا يعارض اآلخر، سبق أن تناولنا مثااًل ملوقف مواز عندما حتدثنا عن موضوع 

مكتسب«،  حق  اجلامعي  التعليم  أن  املجلس  »يعتقد  القضية:  كانت  املوضوع  ذلك  في  التعريف، 

وسنتناول هنا مثااًل آخر حول القضية: »يعتقد املجلس أننا في انحدار«. 

لنفترض أن كال الفريقني يأخذ هذه القضية كإشارة إلى التوجهات العامة في عاملنا، أي ما إذا 

كانت األمور عمومًا تتجه نحو األفضل أم نحو األسوأ، ولنتخيل أن فريق املواالة يفهم عبارة »في 

انحدار« مبعنى »أننا نتجه نحو األفضل« متامًا كما قد يفهمها سائق الدراجة الهوائية، ولكن لنتخيل 

أيضًا أن فريق املعارضة يفهم عبارة »في انحدار« مبعنى »أننا نتجه نحو األسوأ« كما في العبارة 

»إن العالم في انحدار«، مبعنى »إن العالم في تردي«. في مثل هذه احلالة سيجادل كال الفريقني 

أن العالم يتجه نحو األفضل، والتعارض احلقيقي الوحيد هو جانب القضية الذي تدعمه منهجيتهم 

املشتركة.

ينبغي توضيح أمرين هنا :

أواًل : نظرًا ألنه يفترض في املناظرة أن تكون حول تعارض في املوضوعات واألفكار، فال ينبغي 

للمواقف املوازية أن تظهر، ألنها »خطأ« ارتكبه شخص ما.

القضية، فمعنى ذلك أن هناك  بأن املوقف نفسه يبني جانبه من  يعتقد  لو أن كل فريق  ثانيًا: 

اختالفًا حول معنى القضية، مبعنى أن املوقف املوازي هو في األساس موضوع تعريفي.

ولذلك فإن الطريقة األفضل للتعامل مع املوقف املوازي تتضمن جانبني:
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1- يجب أن تعترف بأن هناك موقفني متوازيني.

2- يجب أن تبني باستخدام الطريقة املقبولة لتفنيد التعريف أن فهمك للقضية والتعريف صحيح 

وأن معارضيك على خطأ. 

وهذا يعني أن على فريق املواالة أن يحاول أن يقنع احلكم بأن املوقف املوازي هو غلطة فريق 

املعارضة، وعلى فريق املعارضة أن يلقي بالالئمة على فريق املواالة، فكل فريق سيحاول أن يثبت أنه 

يجادل حسب ما تتطلبه القضية، وأن معارضه هو الذي يجادل بالطريقة اخلاطئة. 

البنية الداخلية لنقطة التفنيد

في هذه املرحلة نحتاج أن نفترض أنك حددت بعض املشكالت في موقف معارضيك، أو أي حجة 

في إطار ذلك املوقف - سنناقش الحقًا بعض املشكالت التي ميكن أن تكون قد حددتها، ولكن هذه 

املشكالت في احلقيقة هي ليست أكثر من جتسيد لرد فعل كل مناظر على حجة أي معارض: »هذا 

خطأ«. أما اآلن فما يهمنا هو احلديث عن أفضل طريقة لتكوين البنية الداخلية لنقطة التفنيد.

كما هو احلال في أغلب عناصر املناظرة، من املستحيل أن يكون الشخص صارمًا متامًا فيما 

يتعلق بالبنية الداخلية لنقطة التفنيد، إال أن نقطة التفنيد اجليدة تتميز دائمًا بعدد من اخلصائص 

الهامة وهي: 

أواًل: حتديد احلجة أو الفكرة التي تهاجمها - غالبًا ما يشن كثير من املناظرين هجومهم على 

حجة املعارضني دون اإلشارة إلى تلك احلجة أو الفكرة، وأين وردت في موقف املعارضة.

ثانيًا : توضيح وجه اخلطأ في تلك احلجة أو الفكرة، وهذا هو جوهر التفنيد ونقطة القوة بالنسبة 

للمتحدث املوهوب بالفطرة، وهذا املوضوع سنناقشه بالتفصيل الحقًا.

ثالثًا: إبراز موقفك بوضوح، إما باإلشارة إلى حجة قدمها فريقك، أو للمنهجية العامة ملوقفكم، 

وبعدها توضح كيف يرد فريقك على املشكلة التي وجدمتوها في موقف املعارضة، وهذا األمر مهم 

بشكل خاص بسبب منهجية التحكيم املسماة »املناظرة باملبادرة«. حيث يركز كثير من احلكام سواء 

عن قصد أو عن غير قصد كثيرًا من اهتمامهم على املوضوع الذي حاز فيه الفريق املبادرة في 

املناظرة، وإن مصطلح »املبادرة« ميكن أن يفهمه حكام مختلفون بطرق مختلفة، ولكن إذا كان ملوقف 

أحد الفريقني بروز وحضور أكثر في املناظرة بشكل عام، فإنه سيكون من قبيل اإلنصاف أن ينظر 

كثير من احلكام إلى ذلك الفريق على أنه قد أخذ بزمام املبادرة في املناظرة، وسيكافئون ذلك الفريق، 

إذا أمضيت وقتًا في الهجوم على موقف املعارضني لك ولكنك لم تربط ذلك التفنيد مبوقفك أنت، 

فستعرض نفسك خلطر خسارة املبادرة مهما كان تفنيدك جيدًا، من املهم جدًا استخدام تفنيدك 

ليس فقط للهجوم على حجج معارضيك، ولكن ملقارنة منهجيات كال الفريقني. 
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ميكن اختصار هذه اخلصائص الثالث إلى أربع خطوات تلخص البنية الداخلية الفعالة لنقطة التفنيد: 

1- ما الذي قالته املعارضة؟

2- ملاذا يعتبر ما قالته املعارضة على خطأ؟

3- ماذا قلنا؟

4- ملاذا يعتبر ما قلناه على حق؟

إن جوهر التفنيد يتمحور بدون شك في النقطة الثانية، وعليك أن تقضي معظم وقتك فيها، أما 

النقاط األولى والثالثة والرابعة فيمكن النظر إليها على أنها ثانوية، ولكنها نقاط مهمة، وتستحق أن 

تكون ضمن عناصر البنية الداخلية لنقاط التفنيد.

وينبغي أن نؤكد مرة أخرى أن هذه ليست البنية الداخلية الوحيدة لنقطة التفنيد، في الواقع هناك 

ما ال يحصى من البنى أو التراكيب الداخلية التي ميكن أن تكون فعالة، غير أنه وبصرف النظر 

عن كيفية تركيبك لنقطة التفنيد، فإنها يجب أن تتضمن العناصر األربعة الواردة في هذه املنهجية 

البسيطة. 

البنية الكلية للتفنيد

لقد تعرفنا اآلن على العناصر املهمة في عملية البناء الداخلي لنقطة التفنيد، ولكن ينبغي التذكير 

بأن التفنيد اجليد ال يقتصر فقط على البنية الداخلية لكل حجة، ألنه يتطلب بنية كلية فعالة ومؤثرة، 

وسنبدأ هنا بالتعرض للعناصر العامة لبنية التفنيد اجليد، ومن ثم سنعرج على املتطلبات احملددة 

لبنية التفنيد للمتحدثني األول والثاني، وكذلك املتحدث الثالث.

ال�سروع ب�لتفنيد

ما هي الطريقة األكثر فاعلية للشروع بالتفنيد؟ قد تنجرف أحيانًا إلى التعمق في نقطة التفنيد 

األولى، لكن هذا قد يتسبب في بعض اإلرباك جلمهورك وحلكم مناظرتك، فقد يفهمون تفنيدك في تلك 

النقطة مبفردها، ولكن قد ال يفهمون كيف أن نقطة التفنيد تلك تنسجم مع بنية املوقف ككل، وكيف 

تنسجم تلك النقطة مع بقية نقاط التفنيد األخرى؟

إن أفضل طريقة للشروع في تفنيدك هي أن تركز على الصورة الكلية للقيام بهجوم مركز ودقيق 

على الفكرة الرئيسة )أو نقطة الضعف الرئيسة( التي يقوم عليها موقف معارضيك، والطريقة السهلة 

التي ميكن من خاللها حتديد هذه املقدمة هي أن تسأل نفسك: »لو كان عندي من الوقت ما يسمح 

لي بعرض نقطة موجزة واحدة فقط قبل أن أجلس، فماذا ستكون تلك النقطة؟، من غير احملتمل أنك 

ستضيع هذا الوقت الثمني في انتقاد سطحي، أو في عرض بارع لنقطة خارج املوضوع، أو عرض 
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مقنع، ولكن لنقطة تفنيد سخيفة، وبكل تأكيد ستقوم باستخدام وقتك الستهداف اخلطأ األساسي 

واجلوهري في موقف معارضيك.

ميكن أن تكون املقدمة لتفنيدك وثيقة الصلة بنقطة تفنيد مستقلة سبق أن أعددت لها، واملهم مع 

ذلك هو أن تلخص مقدمتك منهجية املعارضة بالكامل، إن أسلوب تطوير مقدمة فعالة لتفنيدك شبيه 

بأسلوب تطوير املقدمة الرسمية الفعالة التي شرحناها سابقًا، فكما ذكرنا أن املقدمة الرسمية ميكن 

أن تتخد أشكااًل عدة، ولكنها يجب أن تكون توصيفًا موجزًا للموضوع كما تراه أنت، وباملثل فإن 

مقدمة التفنيد ميكن أن تتخذ أشكااًل عدة، ولكنها يجب أن تكون توصيفًا موجزًا ملوقف املعارضة 

واألساس اجلوهري الذي يقوم عليه تفنيدك ومعارضتك. 

التوزيع ال�سرتاتيجي للوقت املخ�س�ض للتفنيد 

 في اخلطوة اخلامسة من الفصل األول ناقشنا التوقيت الداخلي العام للخطاب والذي فصلنا فيه 

على أساس عدة عناصر مختلفة )التفنيد واحلجة املستقلة واخلامتة،... الخ(، وخصصنا لكل منها 

وقتًا مثاليًا محددًا، ومن املهم هنا أن نتناول التوقيت الداخلي للتفنيد نفسه، فليس ثمة توقيت داخلي 

مطلوب أو محدد لتفنيدك، ولكن هناك مبدآن عامان رئيسان:

1- يجب أن يتقدم التفنيد األكثر أهمية على التفنيد األقل أهمية.

2- يجب أن يكون الوقت املخصص للتفنيد األكثر أهمية أكبر من الوقت املخصص للتفنيد األقل 

أهمية.

وسواء كان التفنيد »أكثر أهمية« أم ال، فإن هذا ال يعتمد على بساطة أو درجة إقناع نقطة التفنيد 

بقدر ما يعتمد على أهمية نقطة التفنيد بالنسبة للمناظرة بشكل عام- على سبيل املثال ميكن ملناظر 

مبتدئ أن يعتقد: »يجب أن تكون النقطة ]س[ هي النقطة األولى، ميكنني أن أجعل املعارضة تبدو 

سخيفة جدًا، وأحصل بذلك على بعض الضحكات من اجلمهور على تلك النقطة«. إال أن مناظرًا ذا 

خبرة سيميل إلى أن يفكر هكذا: »حسنًا، بالتأكيد لقد حازت النقطة ]س[ اإلعجاب وسأعرج عليها 

في الوقت املناسب، ولكن بيت القصيد في هذا املوضوع هو في احلقيقة النقطة ]ص[، وهي أيضًا 

محل اهتمام احلكم رمبا، ولذلك سأبدأ بتفنيدها بشكل مفصل ودقيق، ثم بعدها سُأفند النقطة ]س[ 

بإيجاز الحقًا«. 

إن االستثناء الواضح لهذه القاعدة يتعلق بالتعريف الذي ميثل األساس للمناظرة بشكل عام، 

أنه سيكون  يعني  ال  )وهذا  تلقائي،  بشكل  األهم  النقطة  يعتبر  فإنه  للتعريف  تفنيد  أي  فإن  ولذا 

بالضرورة األكثر أهمية في حتديد نتيجة املناظرة(، ولذلك إن كنت تتناول أي نقطة تتعلق بتعريف 

معارضيك، فيجب عليك أن تبدأ بتلك النقطة )ال تنطبق هذه القاعدة على املتحدث األول من املعارضة 

الذي يقبل تعريف املواالة(.
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بنية خط�ب املتحدثني الأول والث�ين

هنالك بنيتان عامتان للتفنيد، أي طريقتان لتنظيم نقاط التفنيد في خطابك، إحدى هاتني البنيتني 

مخصصة للمتحدثني األول والثاني، أما األخرى فهي مخصصة للمتحدث الثالث، سنبدأ احلديث عن 

بنية املتحدثني األول والثاني.

 ُتعد الفاعلية مفتاح تنظيم التفنيد للمتحدث األول أو الثاني، كمتحدث أول أو ثان لديك حجج 

مستقلة يجب أن تعرضها، ولذلك فليس لديك نفس الوقت املتاح للمتحدث الثالث الذي ليس لديه 

حجج مستقلة يعرضها وعلى هذا فال ميكنك الغوص في النقطة أو استكشافها بعمق ألنك بحاجة 

إلى أن تفند بشكل فعال وأن تواصل احلديث لكي تعرض حججك مباشرة بعد التفنيد ولذا يحسن 

بك أن تبدأ ما استطعت ببعض الهجوم على املبادئ األساسية للمعارضني، مبعنى الهجوم العام 

على املنهجية الكلية ملعارضيك في املناظرة.

أما إذا تعمقت في نقطة التفنيد األولى، فإن هذا لن يفيد كثيرًا، ولن يعطي سياق الصورة العامة 

لتفنيدك، وينبغي أن تتذكر هنا أن مهاجمة املبادئ األساسية التي يقوم بها املتحدث األول أو الثاني 

ال حتتاج إال إلى جملة أو جملتني، ويفضل استخدام جملة واحدة كلما أمكن. 

ثمة حاجة  املختلفة، وليس  التفنيد  لنقاط  التعرض  األساسية ميكنك  املبادئ  على  بعد هجومك 

لعرض التفنيد كنقاط خاصة باملتحدث األول وأخرى باملتحدث الثاني، وإمنا يكفي أن تعطي كل نقطة 

مختلفة عنوانًا واضحًا بحيث يتسنى للحكم واجلمهور متابعة أفكارك، يجب أن يكون لديك نقطتا 

تفنيد أو ثالث أو أربع، أما أكثر من ذلك فسيصعب عليك التحكم فيها وخصوصًا في الزمن احملدود 

املخصص لك، إذا وجدت أن لديك أكثر من أربع نقاط تفنيد فعليك أن حتاول أن جتمع بعضها في 

بعض للتقليل من العدد، أو تعطي بعضًا من أفكارك للمتحدث التالي، وباملقابل كقاعدة عامة إذا 

وجدت أن لديك نقطة تفنيد واحدة فقط فأنت بحاجة ألن تبحث أكثر إلضافة املزيد.

أخيرًا، بعد انتهائك من التفنيد ميكنك االنتقال إلى حججك املستقلة، كمتحدث أول في املعارضة 

هذا يعني عرض موقف فريقك قبل االنتقال إلى حججك املستقلة، وكمتحدث ثان في املعارضة عليك 

تذكير اجلمهور واحلكم بإيجاز مبنهجية املوقف والتقسيم قبل عرض وإلقاء حججك، حيث يعتبر هذا 

التذكير مهمًا كرابط ومؤشر للوحدة العضوية في منهجية موقف فريقك- على سبيل املثال ميكنك 

لهذا  االجتماعية  املظاهر  األول  املتحدث  ناقش  تقول ]س[، وقد  التي  الفكرة  فريقنا  القول »طرح 

املوضوع وسأناقش هنا املظاهر الفردية للموضوع، وبالتحديد سأقدم حجتني: ]ص[ و ]ع[، واآلن 

لنبدأ باحلجة األولى ]ص[...« )سبق لنا أن حتدثنا عن هذه النقطة حتديدًا في اخلطوة اخلامسة 

في الفصل األول(.
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بنية خط�ب املتحدث الث�لث

يكمن الفرق األساسي بني املتحدثني األول والثاني من جانب، واملتحدث الثالث من جانب آخر 

في أن املتحدث الثالث ال يقدم أي حجة مستقلة، بل يتوجب عليه التركيز في خطابه على التفنيد 

الثاني  اجلزء  وأما  للتفنيد،  مخصصًا  اخلطاب  من  األول  اجلزء  يكون  األساس  في  والتلخيص، 

فيخصص للتلخيص واخلامتة. 

يحدث االنتقال بني هذين اجلزءين عندما يدق جرس التنبيه )على سبيل املثال في خطاب مدته 8 

دقائق يكون االنتقال بني اجلزءين في دقة اجلرس التي تشير إلى الدقيقة السابعة(، وميكن اخلروج 

عن هذا التوقيت، مثاًل ميكن أن تقضي وقتًا أكبر في التلخيص، فيكون االنتقال حينها في الدقيقة 

السادسة، ولكن يجب التنبيه إلى أنه ال ينبغي اخلروج عن هذا التوقيت بشكل كبير، والكثير من 

املتحدثني الثوالث وخصوصًا في املستويات الدراسية األولى يقضون دقيقتني في التفنيد ثم بعدها 

يغوصون في تقدمي تلخيص معقد للغاية يقضون فيه وقتًا كبيرًا دومنا فائدة تذكر. هذا التصرف 

يعتبر ضعيفًا من الناحية اإلستراتيجية وتبديدًا للوقت دون جدوى، ورغم أن التلخيص مهم جدًا في 

خطاب املتحدث الثالث إال أنه ينبغي أن نفهم أن التلخيص الذي يستغرق خمس دقائق ليس أفضل 

من التلخيص الذي يستغرق دقيقة أو دقيقتني، فكمتحدث ثالث يحسن بك أن متضي أكثر وقتك في 

التفنيد. 

هذا يكفي بالنسبة لهذا التوجيه العام، ولكن كيف ميكن بالتحديد تركيب بنية التفنيد؟، سبق أن 

عرفنا أن التحدي األكبر الذي يواجه املتحدثني األول والثاني هو خلق نوع من الفاعلية والتأثير في 

بنية التفنيد الذي يتقدمون به، والسبب في ذلك هو ضيق الوقت املعطى للتفنيد، أما بالنسبة للمتحدث 

الثالث فالوضع مختلف نوعًا ما، ألن لديه وقتًا أكبر للتفنيد.

 ما من شك في أن الفاعلية والتأثير هما من األهمية مبكان بالنسبة للمتحدث الثالث أيضًا، 

فليس من احلكمة تضييع الوقت عندما تعرض أي نقطة تفنيد، غير أن التحدي األكبر بالنسبة للتفنيد 

الفعال الذي يتقدم به املتحدث الثالث هو الوضوح، مبعنى أنه بسبب أنك تفند احلجج لوقت أطول 

فإنه ينبغي عليك أن تعطي اجلمهور واحلكم بعض املعالم للبنية العامة خلطابك وهذا ما نقصده 

بالوضوح. 

قد تكون أسهل طريقة لتنظيم تفنيدك كمتحدث ثالث هي ببساطة أن تتنقل بني نقطة تفنيد وأخرى 

وتقفز بشكل عشوائي من فكرة إلى أخرى، ولكن هذه املنهجية )والتي تسمى غالبًا »قائمة التسوق« 

لنقاط التفنيد( تفتقر إلى الوضوح الكلي، فبالرغم من أن اجلمهور واحلكم ميكن أن يفهموا بوضوح 

النقطة التي أنت بصدد تقدميها في وقت ما، إال أنهم سيجهدون أنفسهم في محاولة رؤية الصورة 

الكلية خلطابك، وهذا خصوصًا غير ُمجٍد، ألنه في الوقت الذي تصل فيه املناظرة إلى املتحدث الثالث 

تكون هناك حاجة ماسة جدًا لعرض الصورة العامة والكلية حيث يكون اجلمهور واحلكم متلهفني 
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التي طرحت، من أجل  لسماع ذلك املتحدث الذي يوحد وينظم األفكار واحلجج واألمثلة املختلفة 

إظهار أي املوقفني قد كسب املناظرة، وملاذا؟

أفكار ومفاهيم عامة، ومن ثم ميكنك  التفنيد في  نقاط  ولذلك فإن أسهل وأفضل طريقة هي جتميع 

تناولها فكرة بعد أخرى، مستخدمًا نقاط التفنيد املفردة لكي تبني كيف أن فريقك قد انتصر في املوضوعات 

الرئيسية في املناظرة، وبشكل عام، من االستراتيجيات األكثر فاعلية حتديد موضوعني أو ثالثة أو أربعة 

موضوعات لكي تكون مبثابة مجموعات التفنيد لديك، ولكي تقدم انطباعًا عامًا من االنسجام واالتساق 

والترابط، فإنه يجدر بك أن تعطي عرضًا عامًا وموجزًا للتفنيد الذي تقدمه في خطابك، ليس فقط لنقاط 

التفنيد املنفردة، بل أيضًا ملجاالت التفنيد الكلية، وكما هو احلال دائمًا فإن تفنيدك ينبغي أن يسبقه هجوم 

فعال على املبادئ املؤسسة ملوقف معارضيك.

يبدو هذا وكأنه منهجية سليمة، ولكنه يثير التساؤل التالي: كيف ميكننا أن نحدد عملية جتميع نقاط 

التفنيد في مجموعات؟، ليس ثمة طريقة واحدة لعمل هذا بشكل فعال ومؤثر، والطريقة األسهل هي أن 

تكتب نقاط التفنيد بشكل منفصل حال سماعك حلجج معارضيك، ومن ثم تضع بطاقات املالحظات التي 

دونتها على الطاولة وبعد ذلك تقوم بتجميعها في مجموعات متشابهة - على سبيل املثال ميكن أن جتد أن 

لديك نقطتني تتعلقان باألفكار االجتماعية، وثالثا باألفكار السياسية، وواحدة باألفكار االقتصادية، هذه 

اجلوانب الثالثة ميكن أن تكون هي العناوين التي تفيدك في جتميع نقاط التفنيد، بعد أن جمعت بطاقات 

املالحظات حتت عناوين معينة ال حتتاج إال إلى كتابة بطاقة مالحظة واحدة عن كل مجموعة، أو كل عنوان، 

ومن ثم تعبئة بطاقة مالحظات واحدة لكل نقطة من نقاط العرض العام واملوجز، وحينها ستكون جاهزًا 

للتحدث.

ليست هذه هي الطريقة الوحيدة لتجميع نقاط التفنيد، فأحيانًا ميكنك أن جتد مجموعات التفنيد عن 

طريق النظر في البنية الكلية ملوقف معارضيك، فرمبا جتد أن معارضيك قد حددوا مجموعة من األسس 

نقاط  لتجميع  تلك األسس كقاعدة  تقييم املوضوع، وفي هذه احلالة ميكنك استخدام  ميكن من خاللها 

التفنيد في مجموعات متجانسة، حيث ميكنك ذلك بالقول: »لقد حدد معارضونا ثالثة أسس للحكم على 

املوضوع، وأنا أود هنا أن أذكـِّر بهذه األسس ألوضح كيف أننا قد تغلبنا على حجج معارضينا في كل 

واحد منها«. 

كما هو احلال في ترتيب احلجج املستقلة، فإن احلجج التفنيدية ميكن ترتيبها على أساسني أثنني، 

وأسهل طريقة هي أن ترتب مجموعاتك )ونقاط التفنيد الفردية في داخل هذه املجموعات( على أساس 

األهمية بحيث تأتي املجموعات ذات األهمية األكبر أواًل، وتتبعها املجموعات ذات األهمية األقل.. وهكذا، 

لترتيب  إستراتيجية  طريقة  وهذه  مجموعاتك  يضاهي  منطقي  ترتيب  إيجاد  وهي  أخرى  طريقة  وهناك 

مجموعات التفنيد ونقاط التفنيد املفردة في إطار هذه املجموعات، وفي النهاية يجب أن ترتب نقاطك من 

أجل أن تأخذ بيد جمهورك وحكم مناظرتك وتقودهم بني ثنايا موضوعات املناظرة بأسلوب واضح ومنطقي.
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المتقدم

األسس المهمة للتفنيد
كما هو احلال في املناظرة نفسها، فإن التفنيد يعتبر جزءًا من احلياة اليومية، وسواء كنا ندرك 

ذلك أم ال، كلنا لدينا خبرة في إيجاد األسباب ملعارضة حجج اآلخرين ووجهات نظرهم، وفي هذا 

اجلزء سنتعرض بشيء من التفصيل لألسس العامة التي يقوم عليها تفنيد احلجج، بطبيعة احلال لن 

تكون هذه األسس قائمة شاملة ومستوفية لألسباب التي قد جتعل احلجة خاطئة، أو لكافة أسس 

تفنيد احلجة، غير أن تفنيدك سيتحسن بشكل كبير إذا ما راعيت هذه األسس أثناء االستماع بعناية 

خلطب معارضيك، وأثناء إعدادك للتفنيد.

الالعالقية

تعد الالعالقية واحدة من أبسط املشاكل التي ميكن أن يواجهها موقف ما، حتى وإن كان موقف 

املعارضة مقنعًا جدًا فقد ال يكون هذا املوقف مؤيـِّدًا للجانب الذي يدعمونه من القضية املطروحة 

للمناظرة- على سبيل املثال لنفترض أن القضية: »يعتقد املجلس أنه يجب حظر بيع املأكوالت 

غير الصحية في املدارس«. ميكن لفريق املواالة أن يجادل بكل ما أوتي من قوة وحماس أن 

املأكوالت التي تباع في آالت بيع األطعمة في املدارس غير صحية، ولكن هذا في حد ذاته ال يبني 

السبب في وجوب حظر هذه املأكوالت في املدارس، ولعمل مثل هذا الربط فإن املواالة بحاجة إلى 

أن يناقشوا السبب الذي يجعل املدارس حتديدًا )وليس أولياء األمور أو الطالب أنفسهم( هي 

املسؤولة عن التأكد من أن الطالب يتناولون أطعمة صحية.

وباملثل، لننظر مرة أخرى إلى القضية: »يعتقد املجلس أن هناك إفراطًا في اإلنفاق على الرياضة«. 

كما سبق أن ناقشنا فإنه ليس مهمًا عدد احلجج، أو األمثلة التي يتقدم بها معارضوك ليبينوا أن 

هناك الكثير من املال ينفق على الرياضة، ولكنهم أيضًا بحاجة إلى أن يثبتوا كيف أن ذلك الكم من 

املال يسبب ضررًا كبيرًا، وهذا هو الربط الذي نقصده. 

بالرغم من أن هذا ُيعد نادرًا نوعًا ما، إال أن الالعالقية كأساس للتفنيد تعتبر من أسباب كسب 

املناظرات، حيث إنه إذا كان بإمكانك أن تقنع احلكم بأن موقف معارضيك يفتقر إلى املتطلبات 

املنطقية للقضية، فستكون لك فرصة سانحة للفوز باملناظرة )باالفتراض طبعًا أن موقفك ال يعاني 

من مشاكل مشابهة!(، وفي بعض حاالت الالعالقية ميكن أن يصبح التنازل نفسه أسلوب تفنيد 

فعال - على سبيل املثال في املناظرة حول املأكوالت غير الصحية في املدارس ميكن لفريق املعارضة 

أن يجادل »نوافق متامًا أن املأكوالت املعلبة غير صحية، وهذا مفهوم من تسميتها على األقل، ولكن 
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هذا ليس موضوع املناظرة، ألن موضوع هذه املناظرة هو ما إذا كان يصح للمدرسة أن تختار 

أمناط األكل الصحي نيابة عن الطالب....«.

ينبغي التنبه إلى أنه من السهل جدًا إغفال الالعالقية، فغالبًا ما يركز املناظرون كثيرًا جدًا على 

تفنيد ما يقوله معارضوهم لدرجة أنهم يغفلون عن التفكير في ما ال يقوله معارضوهم - في املثال 

األول الذي ذكرناه سابقًا ميكن لفريق معارضة ما أن ميضي في تفنيده مجاداًل: »إن الطعام املعلب 

ليس سيئًا بهذه الدرجة«. على اعتبار أن هذا هو النقيض املباشر ملا يجادل به املواالة. 

والقضية هنا واضحة وهي أن التفنيد ليس مجرد تكرار حجج املعارضني بإضافة كلمة »ال«. بل 

يجب أن تخصص وقتًا، قبل وأثناء املناظرة للنظر في ما هو مطلوب من املعارضة إثباته، وما إذا 

كانوا يقومون بإثباته فعاًل، وهذه هي أفضل طريقة الكتشاف الالعالقية في حجج وتفنيد املعارضني.

الالاأهمية

عندما تناولنا موضوع اختبار حججك ناقشنا موضوع الالأهمية باعتباره نقطة ضعف محتملة 

للحجة، وبالرغم من أن احلجة أو املثال قد يكونا صحيحني إال أنهما قد ال ميثالن القضية العامة 

هو  احلالة  هذه  مثل  في  للتفنيد  أسلوب  وأفضل  للتفنيد،  وجيه  سبب  وهذا  حولها،  جتادل  التي 

التهميش الذي يعتبر أسلوبًا شائعًا من أساليب التفنيد، غير أن التهميش باالستبعاد يعتبر أقل 

شيوعًا، في الغالب األعم يرفض املناظرون األمثلة، أو حتى احلجج املعارضة بالقول: »إن املثل الذي 

ساقه معارضونا هو حالة وحيدة وفردية، أما نحن فقد عرضنا عدة أمثلة تدعم موقفنا من القضية 

املطروحة للمناظرة«. وقد يكون الرد األسوأ هو: »إن ذلك املثال الذي أورده معارضونا ال يعدو أن 

يكون االستثناء الذي يثبت القاعدة«. والسبب في كون هذه الطرق ضعيفة هو أنها تفتقر إلى شرح 

السبب في وجوب طرح مثال مقبول أو حجة جيدة جانبًا.

مش مثااًل على أساس أنه غير مهم، ينبغي علينا أن نوضح الفرق بني املثال والقضية املطروحة  لكي نهَّ

للمناظرة، ولكن ما نوع هذا التفريق الذي ينبغي أن نبينه؟، وعلى أي أساس يجب أن نحيـِّد حجج 

وأمثلة معارضينا؟، والتوجيه الوحيد الذي ميكننا تقدميه هنا هو توجيه عام جدًا وهو: يجب أن يكون 

التحييد أو التهميش على أساس وجود هذه العالقة السياقية من عدمه، فمن السهل جدًا أن نستبعد األمثلة 
على أساس أنها ليس لها صلة باملوضوع، لننظر مثاًل إلى مناظرة حول فوائد الطاقة النووية حيث 

يستخدم متحدث ما مثال )تشرنوبل( للمجادلة بأن الطاقة النووية خطرة، وأنها ليست آمنة مطلقًا، 

وميكن ملتحدث معارض أن يحاول أن يستبعد مثال )تشرنوبل( باملجادلة أن )حادثة تشرنوبل( حدثت 

في االحتاد السوفييتي ونحن اآلن بصدد احلديث عن استخدام الطاقة النووية في الواليات املتحدة«. 

وبالرغم من أن هذا يعتبر محاولة الستبعاد هذا املثال أو تهميشه، إال أن هذا ال يعتبر استراتيجية 

ناجحة، إذ أن الفرق بني )تشرنوبل( واملفاعالت النووية األمريكية في العصر احلديث ليس فرقًا ذا 
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أهمية في سياق مناظرة حول السالمة العامة للطاقة النووية، وكان األجدر أن يكون الرد بتوضيح 

الفرق على أساس الكوارث في هذا املجال: أي في مجال التكنولوجيا وإجراءات السالمة نفسها. 

ولهذا، فإن التهميش بالتفريق ميكن أن نلخصه في ثالث نقاط مهمة :

1- التهميش طريقة فعالة من طرق تفنيد احلجج أو أمثلتها.

2- لتهميش حجة أو مثال حتتاج أن تقدم أساسًا يقوم عليه التفريق بني تلك احلجة أو املثال 

وبني املوضوع املباشر املطروح للمناظرة.

3- ميكنك التفريق بني احلجج واألمثلة على أي أساس شئت، ولكن من املهم أن تختار الفرق 

األكثر اتصااًل باملوضوع لكي جتعل تهميشك فعااًل. 

عدم دقة احلق�ئق

أصبح من احلتمي في خضم الكم الهائل من األخبار الصحفية واملعلومات املتوفرة على الشبكة 

العاملية »اإلنترنت« واإلشكاليات التي قد تصيب ذاكرة املناظرين في بعض األحيان، أن يحدث أن 

يقوم معارضوك بارتكاب أخطاء معلوماتية واضحة، إن قدرتك على تصحيح هذه األخطاء املعلوماتية 

ملعارضيك ال تعني أنك قد وجدت األساس املشروع للتفنيد - على سبيل املثال لنفترض أنك تناظر 

إلى » تفجير املدمرة األمريكية )يو إس إس  في موضوع اإلرهاب عمومًا حيث يشير معارضوك 

كول( في الثاني عشر من شهر أكتوبر من العام 2001م«. فإن اإلشارة إلى أن املدمرة مت تفجيرها 

في الثاني عشر من شهر أكتوبر من العام 2000م وليس 2001م قد جتعلك تبدو ذكيًا، ولكن هذا 

التصحيح في حد ذاته ال يعتبر نقطة تفنيد جيدة، فمن حق احلكم أن يقول في نفسه: »صحيح أن 

الفريق قد أخطأ في إعطاء التاريخ الصحيح، ولكن احلجة نفسها كانت قوية، واملعارضة لم يعترضوا 

عليها«. 

وفي املقابل لنفترض أن املناظرة كانت حول إدارة )بوش( ورد فعلها على اإلرهاب، ولنفترض 

لم تفعل شيئًا إزاء تفجير املدمرة  كذلك أن معارضيك قد جادلوا بهذه الطريقة: »إن إدارة بوش 

األمريكية )يو إس إس كول( في الثاني عشر من شهر أكتوبر من العام 2001م« فهذا نفس اخلطأ 

املعلوماتي، ولكن في هذه احلالة للخطأ املرتكب عواقب مختلفة متامًا، ميكنك أن جتادل في هذه 

احلالة كما يلي: »إن املدمرة األمريكية )يو إس إس كول( لم يتم تدميرها في الثاني عشر من أكتوبر 

2001م بل في الثاني عشر من أكتوبر 2000م أثناء إدارة كلينتون، ولذا فإن انتقاد معارضينا 

إلدارة بوش في الواقع ال ينطبق على إدارة بوش بأي حال من األحوال«. وهذا سيكون تفنيدًا قويًا 

- في الواقع ميكن لهذا التفنيد بحق أن يقوض متامًا القيمة الفعلية لهذا املثال.

والنقطة التي نود أن نركز عليها، والتي يجب أن تكون قد اتضحت هنا هي: أن األخطاء املعلوماتية أو 

احلقائقية ال تعد في حد ذاتها أسسًا تلقائية ميكن استخدامها كأسس للتفنيد، ولكن ميكن أن تكون كذلك إذا ما 
كان لها تأثير كبير على احلجة التي يتقدم بها الفريق. 
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وثمة نقطة أخيرة تستحق الذكر هنا، وهي أنه حتى وإن كان اخلطأ املعلوماتي ال يؤثر على احلجة 

)وبذا ال يكون أساسًا للتفنيد(، إال أنه ميكن استخدامه كأداة فاعلة للهجوم من جانب واحد على 

مصداقية موقف املعارضني6وروحهم املعنوية. على سبيل املثال في إحدى املناظرات ادعى متحدث 

أنه قبيل حرب اخلليج في عام 1991م »هاتف الرئيس العراقي )صدام حسني( نظيره األمريكي 

)بل كلينتون( طالبًا السالم« وسواء كان هذا صحيحًا أم ال فإن املتحدث قصد بوضوح أن يقول: 

»الرئيس جورج بوش األب« وليس »بل كلينتون«. هذا اخلطأ املعلوماتي لم يغير جوهر احلجة، ولذا 

ال ميكن أن يكون هذا اخلطأ أساسًا لتفنيد احلجة نفسها، ولكن كان لهذا اخلطأ دور محوري في 

السيدات والسادة وكأن  »أيها  يلي:  معارض مبا  متحدث  الفريق حيث رد  معنويات  على  الهجوم 

املتحدث يريدنا أن نصدق أن صدام حسني قد حتدث بالهاتف مع بل كلينتون حاكم أركانساس 

ليطلب السالم!!«. إن هذا املتحدث قد أدرك أن اخلطأ في إيراد املعلومات أو احلقائق مهما كان 

صغيرًا ميكن أن يقوض مصداقية املتحدث متامًا.

الت�أكيدات غري امل�سنودة ب�لأدلة

سبق أن تعلمنا في الفصل األول، أنه من الضروري أن تدعم حجتك باألدلة، إما باألمثلة أو 

باإلحصائيات، أو بأي شكل آخر من أشكال التدليل، إذا أخفقت في التدليل على حجتك أو أي 

مقترح آخر، فإن ما تقوله يصبح مجرد تأكيد، أو مبعنى آخر تصريح جرئ بدون أي إثبات فعال، 

وهذا أساس جيد للتفنيد وهدف سهل للهجوم. 

أن تبني أن معارضك لم يقم سوى بالتأكيد على شيء ما دون تقدمي أي إثبات لذلك، يعتبر بداية 

جيدة، لكن التفنيد هو في األساس معارضة موقف معارضيك، وليس فقط انتقاد ذلك املوقف أو 

تقييمه، ولذلك يجب أن تبني ملاذا يعتبر تأكيد معارضيك على خطأ، وليس فقط ملاذا يعتبر تأكيدًا 

غير مدعم باألدلة؟ - على سبيل املثال، افترض أنك جتادل حول مزايا الرقابة على وسائل اإلعالم، 

ولنفترض أيضًا أن معارضيك )بدون أي إثبات آخر( يقولون إن »على احلكومة أن متنع العنف في 

وسائل اإلعالم، ألنه يسبب أضرارًا كبيرة على الناس وخصوصًا األطفال« - ميكنك البدء بالتوضيح 

التالي: »كل ما فعله املعارض هو فقط التأكيد على أن العنف في وسائل اإلعالم يسبب ضررًا على 

الناس وخصوصًا األطفال، ولكنه لم يقدم أي دليل يدعم هذا«. هذا نقد سليم ولكنه ليس ذاك النقد 

املؤثر الذي يدعم املوضوع.

 للقيام بالتفنيد بشكل فعال، أنت بحاجة إلى أن تعارض التأكيد نفسه - على سبيل املثال ميكن 

أن تواصل كما يلي:
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إن صحيفة الغارديان تقول: »على مدى الـ 70 عامًا املاضية مت إجراء أكثر من 

100000 دراسة حول هذا املوضوع في الواليات املتحدة األمريكية فقط، ورغم ذلك 

لم يتسن لواحدة منها الوصول إلى سبب مقنع يربط بني العنف في وسائل اإلعالم 

والسلوك العدواني«، أما فيما يتعلق باألطفال ففي عام 1982م قام كل من ميالفسكي 

وستيب وكيسيلر وروبنز بدراسة منط احلياة وأشكال السلوك ملا يقرب من 2400 طالب 

من طالب املرحلة االبتدائية و800 من املراهقني، وكانت النتيجة أنه ليس ثمة ارتباط 

كبير بني العنف في التلفزيون وأمناط السلوك.

وسواء كانت احلجة صحيحة بالفعل أم ال، فإن هذا سيكون ردًا تفنيديًا فعااًل، حيث ستكون قد 

انتقدت معارضيك بحق على عدم التدليل على حجتهم، ولكنك أيضًا جتنبت مبهارة عالية الوقوع في 

نفس الفخ عن طريق تقدمي الدليل املقنع على العكس.

الفرتا�س�ت الأ�س��سية

سواء كنا ندرك ذلك أم ال، فإن كل رأي لدينا، وكل موقف وحجة نقدمها كمناظرين تقوم على 

العديد من االفتراضات املؤسسة لها والتي تكون غالبًا غير معلنة، ملاذا تصدمنا أحداث كتلك املذبحة 

التي وقعت في ميدان تياننمن في العاصمة الصينية بكني أو اإلبادة في كوسوفو؟ السبب بصفة 

عامة هو أننا نؤمن أن قتل إخواننا من البشر خطأ، ملاذا كانت االتهامات بالتالعب بأصوات الناخبني 

في االنتخابات الرئاسية األمريكية عام 2000م مؤثرة علينا؟ السبب عمومًا أننا نؤمن أن الدميقراطية 

شيء جيد، وأنه من الضروري أن نحترم مبادئ االنتخابات احلرة والنزيهة. 

بالطبع ليس ثمة شيء خطأ في أن تعتمد اآلراء واحلجج واملواقف على افتراضات أساسية، 

وباملثل فليس ثمة حاجة تلقائية للكشف عن هذه االفتراضات أو تبريرها، سبق أن ناقشنا الضعف 

االستراتيجي الناجت عن قضاء وقت كبير في تبرير قضايا قد ال تكون محل نزاع في مناظرتك مثل 

قضية أن حقوق اإلنسان شيء جيد، غير أنه بالرغم من أن هذه االفتراضات قد ال تكون خاطئة 

أساسًا، إال أنها ميكن أن تكون أساسًا للتفنيد والرد لو أراد املتحدث ذلك. 

هذه نقطة مهمة ألن كثيرًا من املناظرين يتفاخرون بالكشف عن االفتراضات املؤسسة حلجج 

املثال كثيرًا ما  يتبنون موقفًا واضحًا حيال هذه االفتراضات، على سبيل  معارضيهم، ولكنهم ال 

نسمع متحدثًا بالتفنيد يصرح بالتالي: »لقد افترضت املعارضة أن الدميقراطية شيء جيد، ولكنها 

ليست بالضرورة جيدة« هذه منهجية ضعيفة جدًا، ما لم تثبت أن الدميقراطية فعاًل ليست دائمًا 

جيدة، فإنه ال ميكنك أن تدعي أن املعارضة قد افترضوا أنها جيدة. 

ولذلك فإن أهمية هذا األساس للتفنيد أنه خيار استراتيجي بغض النظر عن رغبة فريقك في 

حتدي االفتراضات املؤسسة ملوقف معارضيك، في بعض احلاالت يكون من الضروري أن تتحدى 
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بنجاح  حتدى  الذي  املعارضة  فريق  مثال  ناقشنا  أن  سبق  املثال  سبيل  على  االفتراضات،  تلك 

افتراض فريق املواالة القائل بأن العقاقير املنشطة لألداء في الرياضة هي بالضرورة شيء سيئ 

- في حاالت أخرى ميكن أن يكون حتدي هذه االفتراضات منهجية ضعيفة جدًا، على سبيل املثال 

- املناظرة حول تدخل حلف الناتو في كوسوفو ميكن أن تكون مناظرة مباشرة حول موضوع بسيط 

)لكنه ليس سهاًل(، ليس ثمة حاجة ماسة لتحدي االفتراض بأن حقوق اإلنسان شيء جيد، حتى 

وإن كان التحدي قد مت بطريقة جيدة، ألن هذا ميكن أن يتسبب في جعل املناظرة نظرية ومجردة 

وفلسفية ومعقدة للغاية، كما أن الفريق الذي يحاول القيام مبثل هذا التحدي يعرض نفسه للعناء 

جراء هذا االختيار. 

املواقف  »لعب  فكرة  ناقشنا  عندما  األساسية وهو:  االفتراضات  حول حتدي  نهائي  تذكير  هناك 

الصعبة«. حتدثنا عن حكمة بسيطة وهي: إما أن تكون مثيرًا للجدل بشكل حقيقي وجوهري، وإما أال تكون 

على اإلطالق، إذا كنت ستقدم حتديًا مثيرًا للجدل بشكل جوهري الفتراض أساسي ملوقف معارضيك، 
فأنت بحاجة إلى إدراج ذلك التحدي كجزء أساسي من منهجية موقفك بشكل عام وموقف الفريق 

بشكل عام. 

ماذا لو وجدت نفسك على الطرف املتلقي ملثل هذا التحدي؟، ما هي أفضل طريقة للتعامل مع 

هجوم على االفتراضات األساسية ملوقفك ككل؟، واإلجابة بسيطة وهي: ينبغي أن تعود إلى مجموعة 

القيم - على  التي مت حتديها، وتشرح بدقة سبب دعمك ملثل هذه  القيم واالفتراضات األساسية 

سبيل املثال ميكن ملعارضيك أن يجادلوا بأن: »وسائل اإلعالم العنيفة جتعل املشاهد عنيفًا، نعلم 

هذا بسبب األعداد الكبيرة جلرائم العنف التي حتدث كل يوم على أيدي أولئك الذين يشاهدون أفالم 

العنف في التلفاز ويلعبون ألعاب العنف على الفيديو«. ميكنك الرد على هذا باملجادلة بقولك »صحيح 

أن كثيرًا من الناس العنيفني يشاهدون برامج العنف، ولكن الكثير من الناس غير العنيفني أيضًا 

يشاهدون برامج العنف في وسائل اإلعالم كنوع من الترفيه، ولكنهم ال يتأثرون مبا يشاهدون، وعلى 

هذا فإن االستنتاج املنطقي هو أن ثمة أسبابًا أخرى كثيرة للعنف، وأن املنطق يقول إن الناس 

العنيفني يشاهدون برامج العنف ألنهم عنيفون«.

ال�سببية

الكثير من املناظرات واحلجج تتضمن عنصرًا يتعلق مبا إذا كان شيء ما مسببًا لشئ آخر، 

مبعنى إمكانية وجود عالقة سببية بني شيئني، وقد سبق أن أوردنا مثااًل يتعلق بإمكانية وجود عالقة 

سببية بني العنف الذي يعرض في وسائل اإلعالم، وبني تفشي العنف في املجتمع.

إلى أن تكون ذات منط واحد، فعادة ما يكون هناك دليل بأن  بالسببية  املتعلقة  متيل احلجج 

اجتاهني يترافقان مع بعضهما )على سبيل املثال، ميكن أن ندعي أن الناس العنيفني هم في الغالب 
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أناس يشاهدون العنف في وسائل اإلعالم(، وهذا ما يطلق عليه مصطلح »االرتباط«. يدعي فريق ما 

)ولنقل إنه فريق معارضيك( أن اجتاهًا واحدًا )مثاًل : االجتاه الذي يشاهد وسائل اإلعالم العنيفة( 

يسبب االجتاه اآلخر )مثالً : االجتاه الذي يصبح شخصًا عنيفًا(، هذا يسمى »السببية«. واملوضوع 

أساسًا هو ما إذا كانت هناك عالقة سببية، أو عالقة ارتباط بني االجتاهني أم ال. 

من السهل أن نغفل عن موضوع مهم يتعلق بالسببية، وهو أساسًا االستماع إلى حجة اخلصم 

من  فإنه  عادة، ولهذا  يترافقان  األمرين  هذين  إن  »حسنًا،  اخلصم:  يقول  فعندما  فيها،  والتفكير 

املنطقي أن واحدًا منهما يسبب اآلخر«. يكون ردك: »لكن ليس هذا بالضرورة صحيحًا دائمًا«. إن 

حتدي السببية املزعومة هنا ميكن أن يكون إستراتيجية تفنيد فعالة.

إن حتديد موضوع السببية فقط ليس بالضرورة أمرًا ذا جدوى، والطريقة األكثر فاعلية للتعبير 

عن هذا على شكل نقطة تفنيد هي أن تقدم تفسيرًا آخر حول سبب ترافق االجتاهني معًا، وأن تدعم 

ذلك التفسير- على سبيل املثال ميكن ملعارضيك أن يجادلوا »إن وسائل اإلعالم العنيفة تتسبب في 

أن يصبح الناس عنيفني، نعرف هذا بسبب العدد الهائل من جرائم العنف التي يرتكبها أشخاص 

يلي:  كما  هذا  على  الرد  عنيفة«. وميكنك  فيديو  ألعاب  عنيفة، ولعب  أفالم  مشاهدة  على  اعتادوا 

»صحيح أن كثيرًا من الناس العنيفني هم ممن يشاهدون وسائل اإلعالم العنيفة، ولكن كثيرًا من 

الناس غير العنيفني هم أيضًا ممن يشاهدون مثل هذه األفالم كنوع من التسلية والترفيه، ولكنهم ال 

يعانون من أي آثار ضارة، واالستنتاج األكثر منطقية والذي نخلص إليه هنا هو أن هناك مسببات 

أخرى كثيرة للعنف، وأن األشخاص العنيفني يشاهدون العنف ألنهم عنيفون أصاًل«.

التن�ق�س�ت

متثل التناقضات بدون شك أرضية خصبة للتفنيد، وقد رأينا ذلك سابقًا عندما تناولنا أهمية 

اختبار حججك، ولنتعرض اآلن لثالث نقاط مهمة حول التفنيد الفعال للتناقضات.

أواًل : تكون الكثير من التناقضات واضحة وصريحة - على سبيل املثال سبق أن ناقشنا احلالة 

التي يتراجع فيها متحدث عن نقطة معينة، ولكن متحدثًا آخر من الفريق نفسه يحاول أن يعارض 

النقطة نفسها، هذا تناقض واضح، وينبغي عليك أن تشير إليه حتديدًا على أنه تناقض. 

ثانيًا : تكون الكثير من التناقضات غير مباشرة وضمنية - على سبيل املثال سبق أن شرحنا 

موقف املناظرة حول أدوية اإليدز، حيث جادل متحدث أن أدوية اإليدز ذات العالمة التجارية أسوأ 

من األدوية الشاملة، من الواضح أن هذا النوع من التناقض ليس ضارًا كما هو احلال في التناقض 

املباشر والصريح، في هذه احلالة وعلى عكس املثال السابق فإن حجة معينة ال تقوض متامًا حجة 

أخرى، إال أنه مع ذلك يعتبر اضطرابًا وجدير أن يشار إليه، ألن مثل هذا التناقض سيلحق الضرر 

على األقل مبصداقية موقف معارضيك - )على سبيل املثال »لم يتمكن معارضونا حتى من أن يتفقوا 

على رأي حول ضرر هذه األدوية«(. 
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ثالثًا : في الغالب ليس كافيًا أن تقتصر على توضيح التناقض، بل يتوجب عليك كذلك أن تعلن 

بوضوح موقف فريقك حيال ذلك التناقض، ولنضرب مثااًل على ذلك، في املثال املتعلق بأدوية اإليدز، 

كان بإمكانك أن تقول: »إن فريقنا ال يتفق مع كال التأكيدين املتناقضني، سبق أن بينا لكم أن أدوية 

اإليدز ميكن أن تكون فعالة في احلد من أعراض املرض«. أحيانًا أنت بحاجة إلى أن تتفق مع أحد 

املتحدثني من الفريق املعارض - مثاًل في حالة التناقض الواضح السابق ذكره، كان باإلمكان الرد 

هكذا: »قال املتحدث األول من املعارضة إن هذه احلجة ليس لها صلة باملوضوع، ولكن املتحدث 

الثاني من املعارضة فند هذه احلجة باستفاضة واعتبرها موضوعًا مهمًا من موضوعات املناظرة، 

بالرغم من أننا ال نتفق مع تفنيد املتحدث الثاني، إال أننا نتفق معه فيما يخص تسليمه بأهمية احلجة 

بالنسبة ملوضوع املناظرة«. 

التحريف

للتفنيد، وذلك ببساطة ألنه يختزل حجج معارضيك ويلوي أعناقها  التحريف طريقة سهلة  يعد 

حتى تصبح صعبة اإلدراك وواهية، ومن ثم التعامل معها وكأنها على خطأ بداهة، هناك فقط مشكلة 

واحدة في هذه املنهجية وهي أنها منهجية ضعيفة للغاية. 

إن الغاية من التفنيد هي الهجوم على حجج معارضيك مبعنى احلجج الفعلية ملعارضيك، أما إذا 

قمت بليِّ أعناق احلجج وحتريفها فستجد نفسك تدحض حجة ال وجود لها، حجة أنت صنعتها جراء 

حتريفك، والنتيجة هي أن يصبح تفنيدك ال معنى له مطلقًا، وخصوصًا إذا ما أدرك احلكم ذلك، أو 

استطاع معارضوك اكتشاف مثل هذا التحريف واإلشارة إليه. 

أغلب املناظرين يدركون التحريفات الواضحة ويتجنبونها، إال أنه من املهم كذلك جتنب التحريفات 

اخلفية، مثاًل - إذا أشرت إلى أن معارضيك كانوا يقصدون شيئًا هم لم يقصدوه، وكقاعدة عامة 

ينبغي على معارضيك أال يستمعوا لتفنيدك، ويجب عليهم أن يقولوا »نحن بالتأكيد لم نقل ذلك«. وهذا 

بطبيعة احلال يكشف بوضوح التحريف احلاصل من جانبك، إال أنه يجب عليك أال تعطي معارضيك 

حتى الفرصة لكي يقولوا »ليس هذا ما قصدناه عندما قلنا ذلك«. إذ أن هذا يشير إلى أن هناك 

حتريفًا خفّيًا ولكنه على كل حال خطأ، املفترض بك أن جتعل معارضيك يقولون: »نعم تلك هي بالفعل 

حجتنا التي أوردناها، ولكننا لم نكتشف كل تلك املشاكل فيها«. 

في املستويات الدنيا للمناظرة، غالبًا ما يعتبر التحريف نوعًا من أنواع الغش، وغالبًا ما تشعر 

الفرق باالنزعاج الشديد عند سماع حججهم تـُحرَّف على أيدي الفريق املعارض، كما أن املتحدثني 

في  أما  شيء،  في  املناظرة  من  ليس  ألنه  التحريف،  جتنب  منهم  يطلب  ما  عادة  املناظرات  في 

املستويات املتقدمة من املناظرة فيعتبر التحريف عادة خلاًل استراتيجيًا، وعيبًا فنيًا ترحب به الفرق 

في العادة، ألنها على يقني أن التفنيد القائم على التحريف كالكذب ليس له رجالن، بل إنه يكون 

أرضية خصبة لفقدان املصداقية بالنسبة للفريق الذي يقوم به وهدفًا سهاًل للهجوم. 
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تتجنب  أن  عليك  واملعنى:  تفعل!  ال  وهي:  وسهلة،  بسيطة  التحريف  موضوع  في  الفصل  والكلمة 

التحريف املتعمد حلجج معارضيك، ولكنها تعني كذلك أنه يجب عليك أن تكون حذرًا من أن تفعل ذلك دون قصد، 
غالبًا ما يكون التحريف نتيجة لعدم اإلنصات أكثر من كونه نتيجة خلطة مدبرة، وخالصة الكالم هنا 

هو أنه في كال احلالني لن يكون التحريف في صالح الفريق الذي يقوم به.

التفنيد الرتاكمي

حتى اآلن تناولنا أسس التفنيد منفردة، كما أنه تكوَّن لدينا مفهوم أن بعض هذه األسس تناسب 

اجلزء »ما هو اخلطأ في احلجة أو املثال؟« من البنية البسيطة للتفنيد التي ذكرناها سابقًا، إال أننا 

لم نتعرض بعد الستخدام أكثر من أساس واحد للتفنيد، مبعنى ماذا لو أن حجج معارضيك خاطئة 

لعدة أسباب؟ ليس ثمة مشكلة في هذا، وفي احلقيقة ينبغي أن يكون هذا أمرًا إيجابيًا جدًا من 

وجهة نظرك، إن املنهجية األبسط هي أن تتناول األسباب املختلفة واحدًا واحدًا، ويكفي أن تتناول 

بالشرح أن حجج معارضيك تعتمد على خطأ معلوماتي، وأنها متناقضة، وأنها قائمة على أساس 

افتراض خاطئ. 

التي على  املنفصلة واملستقلة  لديك عدد من األسس  إذا كان  فاعلية  تكون ذات  املنهجية  هذه 

أساسها ميكن أن تفند موقف معارضيك، غير أنه في الغالب تكون أسس التفنيد غير مستقلة – كل 

واحدة تقف خلف األخرى في خط واحد من التكتيك الدفاعي - ناقشنا سابقًا التعريف بـ »حتى 

وإن« - واملنهجية التي نحن بصددها اآلن هي في األساس جدل عام من نوع »حتى وإن«. ميكنك 

تقدمي عدد من الردود على حجج معارض ما، كل واحدة منها ال تكون ذات فائدة إال إذا فشلت 

األولى، وإذا ما عدنا إلى االستعارة العسكرية فأنت تعرض اخلط الثاني من التفنيد في حالة فشل 

خط اجلبهة األول، ورمبا يكون هناك خط ثالث أيضًا في حالة إخفاق اخلط الثاني وهكذا.

لنأخذ مثااًل ملموسًا على هذا- افترض أن مناظرة ما تدور حول ما إذا كانت احلرب على العراق 

على حق، وأن املواالة يجادلون أنه من وجهة نظر الواليات املتحدة وحلفائها كان العراق يشكل خطرًا 

على السالم واالستقرار العاملي بسبب وجود خطورة حقيقية من أن العراق كان ميتلك أسلحة الدمار 

الشامل، وسواء كانت احلجة صحيحة أم ال، ميكنك تفنيدها بشكل فعال باستخدام اخلط التكتيكي 

الدفاعي املوضح بالشكل التالي الذي يبني فقط خالصة كل رد، ومن الطبيعي فإن كل تأكيد سيحتاج 

إلى إثبات عن طريق التفسير والتدليل. 
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العراق لم ميتلك أسلحة الدمار الشامل، ولم يشكل مطلقًا خطرًا محدقًا على أي دولة، واألكثر من ذلك أن 

الدليل على كل هذا كان قد اكتشف في الوقت ذاته الذي مت فيه اتخاذ قرار الغزو

وال  أخالقيًا،  عماًل  يكن  لم  العراق  مهاجمة  فإن 

أسلحة  برامج  جتاه  الدولية  الفعل  ردود  مع  ينسجم 

الدمار الشامل في كل من إسرائيل وكوريا الشمالية 

والهند وباكستان..

غير أنه حتى وإن سلمنا بأنه اتضح أن العراق كان 

لديه مثل هذه األسلحة، أو أنه كان يحاول احلصول 

عليها...

فإن احلرب لم تنجح إال في إشاعة عدم االستقرار 

في العراق، وإعطاء املزيد من الفرص للقاعدة واملشاعر 

التنبه  ينبغي  العالم، وكان  املتأججة حول  الراديكالية 

لكل هذا من قبل.

إال أنه حتى وإن نظرنا للموضوع نظرة براغماتية 

وعملية..

اخل�متة

يعتبر التفنيد من دون شك واحدًا من أهم اجلوانب في املناظرة وأكثرها إثارة لكل من اجلمهور 

واملناظرين أنفسهم، ولكن لألسف يبدو التفنيد للكثير من املناظرين على أنه مصدر للتخوف وانعدام 

الثقة، ذلك ألنه يتضمن وقتًا محدودًا لالستعداد عمومًا، وفي هذا الفصل أوردنا عددًا من األساليب 

التي ميكن أن جتعل التفنيد أوضح وأسهل، كما بينا أن التفنيد جزء أساسي من التناظر اجليد، 

واألهم من هذا كله رأينا كيف ميكن أن يكون التفنيد سلسًا وخاليًا من التعقيد، ففي نهاية املطاف 

ثمة موقفان في املناظرة، وأنت تريد أن تبني ملاذا يعتبر موقفك هو الصحيح، وموقف الفريق املعارض 

هو الباطل.

العامة، وذلك ألنه يعطي املشاركني  العادي أمام  التفنيد هو ما مييز املناظرة عن التحدث  إن 

فرصة االنتقاد العلني واملفتوح حلجج معارضيهم، وكمناظر عليك أن تستغل هذه الفرصة أفضل 

استغالل وأن تعض عليها بالنواجذ، والنتيجة لن تقتصر على التحسن الذي ستلحظه على أدائك في 

املناظرة، بل إنه سيجعل مناظراتك أكثر متعة وأكثر تسلية وتشويقًا وإثارة.
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األسلوب
املقدمة 

لتكوين  شرحناها ضرورية  التي  األساليب  وُتعد  والتفنيد،  اإلعداد  من  كاًل  ناقشنا  اآلن  حتى 

مفاهيم سهلة وقوية، سواء كانت هذه املفاهيم منهجية موقفك أو حججك املنفردة، أو ردك على الفريق 

املعارض، غير أن املناظرة ال تقتصر على املفاهيم فحسب فهي أكثر من ذلك بكثير، إن املناظرة 

تتعلق بالعرض الفعال واملؤثر لتلك املفاهيم، في هذا اجلزء من الكتاب سنتعرض بالتفصيل لألساليب 

واملبادئ الهامة التي تساعدك على عرض أفكارك على جمهورك بأسلوب مؤثر وفعال. 

كيف تكون اأنت نف�سك؟

ثمة فرق أساسي بني األسلوب )من جانب(، واحملتوى واإلستراتيجية )من جانب آخر(، وبدون 

فهم هذا الفرق ستتعرض منهجيتك وأسلوبك للكثير من املصاعب. 

عندما ناقشنا احملتوى واإلستراتيجية في إطار احلديث عن مبادئ االستعداد والتفنيد ركزنا 

عليك  يتوجب  أشياء  وهناك  بها،  العمل  عليك  يتوجب  أشياء  هناك  »العملية«.  مفهوم  على  كثيرًا 

اجتنابها، غير أن األسلوب شيء مختلف، وأهم نقطة متعلقة باألسلوب ليست ما ينبغي عليك فعله، 

وإمنا من ينبغي عليك أن تكون؟ وباختصار شديد يجب أن تكون أنت نفسك وتسعى دائمًا للتعبير 

عن نفسك فيما تقول!

كلنا له أسلوب معني في احلديث، سواء كنا ندرك ذلك أم ال، فكل واحد منا له أسلوبه املستقل 

الذي رافقه منذ الصغر منذ السنوات األولى من العمر حني نطق أولى الكلمات في حياته، هذا هو 

أسلوبنا الطبيعي في احلديث، وهو في الوقت ذاته األسلوب الذي نشعر باالرتياح له كثيرًا عندما 

نتواصل مع اآلخرين، ولكن مع هذا هناك عدد ال بأس به من املناظرين ال يثقون بأسلوبهم الطبيعي، 

وبداًل من ذلك يتقمصون شخصية )مناظراتية( إن جاز التعبير، مبعنى أسلوب حديث مختلف متامًا 

يظهر فقط ألغراض املناظرة، في العادة هذا األسلوب يتضمن إمياءات وإشارات متكلفة، ومواقف 

جامدة وغير مريحة، وأسلوبًا مصطنعًا لنطق الكلمات يصل إلى حد التقعر والوعورة في الكالم، 

واحملصلة هي منهجية ضعيفة، فبدل أن تكون مقنعة تبدو وكأنها مضللة وغير حقيقية. 

ولتجنب كل هذا ينبغي عليك أن تكون أنت نفسك، وال تنسى أنه ميكنك دائمًا أن حتاول أن 

جتعل من أسلوبك أكثر إقناعا وجاذبية، واألفكار والتوجيهات الواردة في هذا الفصل تهدف إلى 

مساعدتك للوصول إلى املستوى الذي ميكنك من االستفادة من إمكانياتك في هذا اجلانب، إال أن 

الهدف من التدريب في مجال األسلوب ال ميكن أن يهدف إلى تغيير أسلوبك بالكامل، بل تكييف 

أسلوبك الطبيعي الذي تشعر معه باالرتياح بصورة ما ليصبح أكثر تأثيرًا وإقناعًا، وهذا ال يعني 
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أنك كمتحدث ميكنك أن تقول: »أنا أتلعثم بسرعة وال أوزع نظراتي بالتساوي على اجلمهور، وهذا 

هو أسلوبي الطبيعي«، بل ما نقصده هنا هو أنك يجب أن تستخدم هذه األساليب بطريقة تشعر 

أنها طبيعية ومنسجمة مع فطرتك أنت. 

العرض البصري 
املناظرة  عن  يتحدث  كتاب  في  البصري  العرض  بقضية  نهتم  أن  غريبًا  يبدو  قد  البداية،  في 

األمور  أما  هو تصارع احلجج والبراهني واألدلة،  التناظر  يعتبر  النهائية  ففي احملصلة  واجلدل، 

املتعلقة بالعرض البصري واألمور املرئية فهي قضايا ال تتعلق مباشرة باحلجج على اإلطالق، )أو 

قل على األقل ليس بنفس طريقة العرض الشفهي والكالمي(، غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن العرض 

البصري يعتبر جزءًا مهمًا من العرض الكلي للمتحدث، وبذلك فهو جزء ال يتجزأ من املناظرة بشكل 

عام، والسبب في ذلك يعود إلى أن العرض البصري للمتحدث هو جانب مهم من مصداقية املتحدث، 

واملتحدث الذي يبدو أنه ذو مصداقية سيكون دون شك أكثر إقناعًا. 

اإبداأ من البداي�ت الأوىل

املوضوع األول املتعلق بالعرض البصري، هو املوضوع الذي يغفل عنه كثير من املناظرين، أال 

وهو السؤال: »أين ومتى أبدأ باستعمال األسلوب؟«. واإلجابة على مثل هذا التساؤل هي أن أسلوبك 

يبدأ من اللحظة التي تصل فيها إلى منبر التحدث إللقاء حديثك، مبعنى من بداية حديثك، أو فور 

االنتهاء من تقدميك، حيث يحق للحكام أن يعاقبوا املتحدث الذي يتأخر في تسلم القاعة بعد أن 

يتم تقدميه للجمهور، واألمر األكثر أهمية هو أنك مبجرد أن يتم تقدميك سيركز اجلمهور أعينهم 

عليك، فإذا أمضيت الثالثني ثانية التي تعقب التقدمي في كتابة املالحظات، أو ترتيب بعض بطاقات 

املذكرات، فمن احملتمل أنك لن تستطيع كسب ثقة اجلمهور، ولذا - بتعبير أدق - إن أسلوبك يبدأ 

.
7
حتديدًا من اللحظة التي ينادي عليك بها رئيس املناظرة

ولكن بالنظر إلى أهمية العرض البصري، فإن أفضل إجابة على هذا التساؤل هي أن أسلوبك 

يبدأ منذ حلظة دخولك مع فريقك إلى غرفة املناظرة - على سبيل املثال، من الشائع عند كثير من 

املناظرين أن يقوموا بعمل إشارات وحركات غير منضبطة، ويهزوا رؤوسهم بطريقة منفـِّرة، ويتحدثوا 

بصوت مرتفع مع زمالئهم في الفريق أثناء حتدث معارضيهم للجمهور، وهذا في حد ذاته ال يعتبر 

تصرفًا غير مقبول فحسب، ولكنه أيضًا تصرف يقلل من مصداقية الفريق ككل. 
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التوا�سل الب�سري

يعد التواصل البصري )أو عدمه لنكون أكثر دقة( مشكلة كبيرة يعاني منها كثير من املناظرين 

وخصوصًا املناظرين املبتدئني، ونحن كبشر متعودون على النظر في وجوه من نتحدث إليهم، يستحيل 

أن نكون مناظرين مؤثرين دون أن نتواصل بصريًا وبطريقة فعالة مع من نناظر ومع اجلمهور، وهذا 

يعني القيام بتواصل بصري مع أفراد معينني من اجلمهور، والبقاء على ذلك التواصل البصري لفترة 

زمنية معينة )كتوجيه عام ما بني خمس إلى ثالثني ثانية(، هناك العديد من األسباب التي جتعل 

متحدثًا ما يفشل في القيام بالتواصل البصري الفعال:

• قراءة املالحظات - سنناقش موضوع قراءة املالحظات الحقًا، ولكن اآلن ما يهمنا هو التنبيه إلى 
أن القراءة وخصوصًا بني املناظرين املبتدئني، هي السبب الرئيسي لعدم القيام بالتواصل البصري 

املطلوب مع اجلمهور. 

• التنقل بالبصر بني بطاقات املالحظات واجلمهور - يعتقد الكثير من املناظرين أنهم يقومون بعمل تواصل 
بصري جيد عندما يكونون في احلقيقة يتنقلون بشكل مستمر بني النظر إلى املالحظات في البطاقات 

وبني اجلمهور، وهذا بدوره يترك االنطباع بأن املتحدث كان ينظر إلى اجلمهور، ولكنه لم يكن يتحدث 

إليهم، والفرق كبير وخالصته أن هناك نظرًا ولكن ليس ثمة تواصل.

• مخاطبة املعارضة وفي احلاالت املتطرفة مخاطبتهم بضمير املخاطب املفرد أو اجلمع »أنت قلت...« 
أو »أنتم قلتم...«. وهنا يجب أن نتنبه إلى أمر مهم، وهو أنك رمبا تستطيع أن تقنع اجلمهور بهذا 

النوع من التخاطب، ولكنك نادرًا ما ستتمكن من إقناع الفريق املعارض لك. 

• النظر بعيدًا في أنحاء مختلفة من الغرفة - هناك بعض املتحدثني تصل بهم الثقة بأنفسهم إلى درجة 
أنهم ال ينظرون إلى بطاقات املذكرات، وهذا أمر محمود ولكن ما يؤخذ على بعض هؤالء املناظرين 

أنهم ال ميلكون الثقة الكافية التي متكنهم من النظر في أعني اجلمهور، ولذا يشرعون في مخاطبة 

اجلمادات داخل الغرفة مثل األبواب والنوافذ والكراسي، وهناك نوع آخر من التواصل الوهمي يعتبر 

أكثر تعقيدًا وتخفيًا، أال وهو قيام املتحدثني بالنظر والتحديق فوق رؤوس اجلمهور في محاولة إلعطاء 

االنطباع بأنهم يتواصلون بصريًا مع جمهورهم دون فعل ذلك في احلقيقة، وهنا ينبغي التنبيه إلى 

أنه ال ميكنك خداع جمهورك.

الإمي�ءات

تعتبر اإلمياءات جزءًا طبيعيًا من تركيبة األحاديث اليومية التي يقوم بها الناس، للتأكد من ذلك 

ميكنك مراقبة الناس وهم يتحدثون وخصوصًا عندما يكونون واقفني، وستجد أنهم يقومون بعمل 

كثير من اإلمياءات واحلركات حتى وإن كانوا يتحدثون في الهاتف، وهذا يعني أننا كمناظرين يجب 

أن نسعى ألن نبدو صادقني في كالمنا، ومبعنى آخر يجب أن نبدو طبيعيني، واإلمياءات في احلديث 

شيء طبيعي ولذا يجب أن يكون أمرًا طبيعيًا أن نومئ ونقوم ببعض احلركات أثناء التحدث في املناظرة.
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إن اإلمياء اجليد هو القيام باحلركات الطبيعية أثناء احلديث، ولكن من املمكن أن ينجرف بعض 

املتحدثني إلى القيام ببعض احلركات غير الطبيعية وخصوصًا عندما يكونون متوترين، مثل اإلمساك 

ببطاقات املذكرات بكلتا يديهم، ألن اإلمساك بشيء ما قد يحد من نزعتك الطبيعية لإلمياء، ولذا 

ينبغي عليك أن حترر يديك كلما أمكن، ودع احلركات الطبيعية تأخذ مجراها الطبيعي. 

يهتم بعض املناظرين واملدربني واحلكام بالتفاصيل الدقيقة حول كيف ينبغي عليك أن تستخدم 

اإلمياءات واحلركات؟، على سبيل املثال - احلركة املتجهة لألسفل - ينظر إليها عادة على أنها تعطي 

معنى السلطة، إال أن إعطاء اإلمياءات واحلركات اهتمامًا أكثر من الالزم عادة ما يجعل حركاتك 

تبدو متكلفة ومصطنعة، في األحاديث اليومية ال ننسق حركاتنا لكي تضاهي كلماتنا، ولذا فإنه يبدو 

متكلفًا وغير صادق أن تولي اهتمامًا كبيرًا بحركات معينة أثناء حديثك، ويحسن بك أن تركز على 

حججك وتعطيها جل اهتمامك، وفي الوقت نفسه ال تنس موضوع اإلمياءات واحلركات الطبيعية. 

الوقفة 

كما هو احلال في اإلمياء، فإن أهم مظهر من املظاهر الفعالة للوقفة هو أن تكون طبيعيًا، الكثير 

من املتحدثني يهتمون أكثر بالتفاصيل الدقيقة لوقفتهم، مثل موقع أقدامهم، وتوزيع قاماتهم وكذلك 

استقامة ظهورهم، إال أن أكثر طريقة فعالة للوقفة الطبيعية هي أال تهتم بوقفتك على اإلطالق. 

واالستثناء الوحيد من هذا هو احلركة، حيث ال توجد قاعدة تتطلب منك أن تتسمر في املكان نفسه 

أثناء حديثك، بإمكانك أن تتحرك حول القاعة، وفي الواقع ما دامت احلركة ليست مصطنعة، فعادة 

ما يكون مفيدًا أن تقوم بعدة خطوات بني احلجج، غير أنه يتوجب عليك أن تتجنب احلركة املتكررة 

أو املشتتة لالنتباه - على سبيل املثال، الكثير من املتحدثني يهتز في موضع واحد بعمل خطوات 

قصيرة لألمام وبعدها للخلف أو لليسار أو لليمني. وباملثل كثير من املناظرين يدورون حول القاعة 

بدون هدف وغالبًا بشكل متكرر، اخلطوات لألمام وللخلف لن جتعلك محبوبًا عند اجلمهور الذي 

يشاهدك ملدة ثمان دقائق، إن مبدأ احلركة بسيط للغاية ومفاده: إعمل ما بوسعك لتتحرك، ولكن انتبه ملا 

تفعله وحترك لهدف.

اأمن�ط ال�سلوك

يقصد بأمناط السلوك في املناظرة تلك السمات املميزة، واخلصائص الفردية للعرض البصري، 

- على سبيل املثال، ميكن أن يكون ملتحدث ما إمياءة فريدة أو حركة معينة، وأمناط السلوك في 

حد ذاتها ال تشكل معضلة، فكل مناظر ستكون له بطبيعة احلال طريقته اخلاصة في الكالم، غير 

أن أمناط السلوك تصبح مشكلة عندما تظهر بشكل متكرر، وفي بعض احلاالت عندما يتنبه أفراد 

اجلمهور إلى أمناط معينة من سلوك وتصرفات املتحدث فإنهم قلما يلتفتون إلى أي شيء آخر- على 

سبيل املثال ميكن أن يكون لديك ميل إلى النظر إلى جزء معني من الغرفة بصورة منتظمة، أو التلهي 

بتحريك الشعر، أو )كما ذكرنا سابقًا( عمل احلركة ذاتها بشكل متكرر. 
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يستحيل الوصول إلى قائمة متكاملة وشاملة لكل أمناط السلوك والتصرفات، والسبب في ذلك 

حتديدًا هو أنها أمور ذات طابع خاص وشخصي جدًا، ولكن يجب عليك أن تكون مدركًا ملخاطر 

مثل هذه األمناط من التصرفات، وتكون متنبهًا لكل عنصر من عناصر العرض البصري التي من 

املمكن أن تتكرر بشكل الفت للنظر، أو أن تصبح مشتتة لالنتباه.

العرض الصوتي 
يتعلق العرض الصوتي بطريقة تواصلك مع اجلمهور، وطريقة إلقائك للكلمات على اجلمهور.

ال�سرعة يف الكالم

ما من شك في أن أحد املوضوعات األساسية املرتبطة باجلانب الصوتي هو موضوع »السرعة 

في الكالم«. وأن أكبر مشكلة تواجه املتحدث هي أن يكون سريع الكالم بصورة يصعب معها الفهم، 

ميكن أن يخلق التحدث أمام اجلمهور إشكالية في الزمن ال تزال نظرية النسبية حتاول فهمه! مبعنى 

أن ما ميكن اعتباره سرعة مثالية بالنسبة لك كمتحدث، قد يكون في الواقع سريعًا بصورة ال حتتمل 

بالنسبة للجمهور واحلكام، في البداية قد يكون من الصعوبة مبكان أن تتعرف على هذا كمتحدث، 

ولذا فإنه من املهم أن تعير أهمية خاصة ملا يقوله احلكام أو أي فرد من أفراد اجلمهور عن سرعة 

إلقائك، إذا كنت بحاجة إلى أن تتمهل في كالمك، هناك على األقل طريقتان جيدتان لعمل ذلك:

أواًل: تذكر أن تبدأ ببطء، وأن تعزز الشعور بالتحدث بسرعة موزونة حسب اجلمهور.

ثانيًا: يحلو لكثير من املناظرين كتابة كلمة »متهل« على بطاقات املالحظات، وهذا في حد ذاته 

عامل مساعد لكي تتذكر أنك بحاجة إلى أن توازن عملية السرعة في اإللقاء، ما دمت ال تقرأ هذه 

الكلمة بصوت عال طبعًا!

وفي املقابل ميكن أن تكون هناك مشكلة في البطء الشديد في الكالم، ورغم أن هذا مستبعد فإنه 

جدير بالتنبيه، في العادة يكون هذا ناجتًا عن أن املتحدث ليس لديه ما يكفي من الكالم، أو أنه ال 

يفهم بشكل جيد ما ينبغي أن يقوله. من وجهة نظر املناظر )وليس احلكم( هذا موضوع محتوى، 

وعليه ينبغي أن تتأكد من أن لديك ما يكفي لتعرضه على اجلمهور من نقاش وجدل، وأنك تفهمه 

بشكل جيد جملة وتفصياًل. 

حجم ال�سوت

يعتبر حجم الصوت عنصرًا أساسيًا من عناصر العرض الصوتي، ورمبا تكون أهم وصية متعلقة 

بجانب الصوت هي أنه: يجب أن يكون حجم صوتك مناسبًا لسياق احلديث نفسه - ولنضرب مثااًل على ذلك، 
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إذا كنت تتحدث إلى حشد كبير في قاعة كبيرة، فمن الضروري أن تتحدث بصوت مرتفع، أما إذا 

كنت تخاطب مجموعة صغيرة في فصل دراسي صغير فمن الضروري أن تتقمص أسلوب احلوار 

الهادئ واحملادثة.

يشعر بعض املتحدثني بأنهم يحتاجون دائمًا إلى أن يتحدثوا بصوت عال وبصورة هجومية لكي 

يظهروا أنهم واثقون بأنفسهم، وأنهم ضليعون في املوضوع، ال شك أن هذا األسلوب ميكن أن يكون 

مجديًا، ولكن إذا ما استخدم بشكل متكرر وباستمرار ميكن أن تكون له آثار عكسية، بحيث يبدو 

املتحدث وكأنه مرتبك وفاقد السيطرة، يحسن بك جتنب إعطاء االنطباع بأنك تقحم حججك في عقول 

اجلمهور إقحامًا، وسيكون أسلوبك أكثر تأثيرًا إذا ما حتدثت بصوت هادئ تقريبًا كأنك تفضي 

إليهم بسر مهم، ويتميز هذا األسلوب بأنه يفرض على جمهورك التركيز أكثر فيما تقوله، وميكن أن 

يفضي إلى إعطاء االنطباع بالثقة والقوة، والسبب في ذلك يعود إلى أنك في وضع مريح بصورة 

كافية متكنك من إلقاء رسالتك بنبرة هادئة ولطيفة. 

وإن الغاية النهائية من حجم الصوت هي أن تعرض حديثًا جريئًا على نحو يناسب السياق، وأن 

تغيِّر من حجم الصوت حسب احلاجة.

التنوع

سواء اقتنعنا باحلكمة التي تقول إن التنوع هو بهارات احلياة أم ال، فما من شك في أن التنوع 

يساعد بكل تأكيد على حتسني األسلوب، ميكنك دائمًا إضفاء عنصر التنوع على العرض البصري 

باستخدام أنواع مختلفة من احلركات واإلمياءات على سبيل املثال، ولكن التنوع في األسلوب هو 

أساس موضوع العرض الصوتي، ذلك ألن الرتابة هي السبب الرئيسي وراء امللل. 

إن أفضل طريقة لتجنب الرتابة هي استخدام بطاقات املالحظات بشكل فعال، أما االكتفاء بقراءة 

هذه املالحظات على اجلمهور فهو أسهل طريقة للوقوع في فخ الرتابة اململة. 

ولذا من املهم أن تنوع أسلوبك في العرض طوال احلديث - على سبيل املثال، ميكنك تنويع طبقة 

صوتك باحلديث بأسلوب حيوي ومعبر بداًل من احلديث بشكل رتيب ومضجر، كما ميكنك كذلك تنويع 

اإليقاع املوسيقي لصوتك عن طريق التوقف اللحظي والتأني في الكالم. ومن املفارقة أن أفضل 

طريقة الستعادة انتباه اجلمهور ملا تقوله هي بالتوقف اللحظي عن الكالم بني اجلمل أو احلجج أو 

األفكار، أخيرًا تذكر دائمًا التنويع في حجم الصوت، ليس ثمة قاعدة شافية حول كيف ومتى ميكن فعل 

هذا؟ غير أنه ينبغي عليك أن تهدف عمومًا إلى إحداث تغييرات ملحوظة وواضحة، بداًل من التغييرات 

البطيئة واملتدرجة التي قد ال يشعر بها أحد - مثاًل ميكنك أن تنهي حجة واحدة بصوت مرتفع وحاد 

وبعدها تتوقف للحظة، ومن ثم تشرع في عرض حجتك الثانية بصوت هادئ وعقالني. 
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وهذا املثال األخير هو مثال لتغيير في األسلوب وهذا بدوره صيغة محددة للتنوع في الطريقة 

التنوع  فإن هذا  ذلك  إلى  أثناء حديثك، إضافة  نقطة مهمة  تغييرًا واضحًا وملحوظًا في  يتضمن 

ينبغي أن يصبغ أسلوبك بشكل عام، مثاًل ميكنك التغيير من التحدث بحدة وبسرعة وبعدد كبير من 

اإلمياءات إلى احلديث ببطء وهدوء وبإمياءات منضبطة أكثر، وتكون تغيرات األسلوب أكثر شيوعًا 

عند االنتقال من احلجج املستقلة إلى امللخص، أو من حجة إلى أخرى، يولي بعض احلكام واملدربني 

أهمية قصوى لتغيير األسلوب، بيد أن البعض اآلخر ال يهتم بهذا املوضوع كثيرًا، وفي النهاية فإن 

تغيير األسلوب هو شكل من أشكال التنوع املؤثر، وما ينبغي أن ننبه عليه هنا هو أن التنوع هو 

العنصر املهم في املناظرة لتجنب امللل والرتابة. 

العرض اللغوي
ليس  أن هذا  إال  تقوله«.  »ما  نان  يكوِّ بأنهما  يوصف كل من احملتوى واإلستراتيجية  ما  غالبًا 

نان األفكار التي تقف خلف ما  صحيحًا بدرجة كبيرة ألن احملتوى واإلستراتيجية في الواقع يكوِّ

تقول، والطريقة التي تقوم بها فعليًا باستخدام الكلمات للتعبير عن تلك األفكار واملفاهيم ينبغي أن 

تفهم على أنها عنصر من عناصر األسلوب، وهو ما نسميه هنا بالعرض اللغوي.

يستحيل أن تعلَّم الناس كيف يعبِّرون عن أفكارهم باستخدام الكلمات، ألن ذلك مهارة طبيعية 

ن ألغراض املناظرة.  ر وتـُحسِّ يتم تعلمها واكتسابها من الصغر، ولكن هذه املهارة ميكن أن تـُطوِّ

اأهمية الو�سوح

املتحدثني يشير  لكثير من  بالنسبة  اللغوي على اإلطالق،  العرض  الوضوح أهم عناصر  يعتبر 

الوضوح إلى طريقة لفظ الكلمات، وهذا ليس موضوعنا هنا حيث ينبغي أن نهتم أكثر بالكلمات 

نفسها التي نستخدمها للتعبير عن أفكارنا، الكثير من املناظرين يستخدمون كلمات طويلة، وجماًل 

ملتوية لكي يبدوا مثيرين لإلعجاب ومؤثرين، وبذلك يجعلون خطبهم صعبة الفهم، ووعرة االستيعاب. 

والعكس هو ما ينبغي فعله، فيجب عليك أن تهدف إلى أن تعبِّر عن أفكارك ببساطة وبوضوح 

كلما أمكن باستخدام لغة سهلة وسلسة وجمل قصيرة، سبق أن رأينا مثااًل لهذا عندما كنا نناقش 

األسلوب الشيق والسهل آلدم سبنسر وشرحه املؤثر حلجة حول قوة السوق التي تتمتع بها شركة 

مايكروسوفت، واملبدأ األساسي هنا واضح : يجب أن يكون هدفك هو عرض موقف مؤثر، وليس استخدام 

كلمات وعبارات مثيرة لإلعجاب، هذا ليس له عالقة البتة مبحتوى احلجة نفسها، بالرغم من أن احلجج 
ينبغي أن تكون بسيطة إال أنه ليس ثمة حاجة إلى أن تختزل أفكارك لكي تصبح مفاهيم دارجة 

ومبتذلة، ما يهمنا هنا هو اللغة املستخدمة في التعبير عن تلك املفاهيم مهما كانت تلك املفاهيم 

معقدة أو غير معقدة، هناك عدد من املبادئ املهمة التي ينبغي اإلشارة إليها في هذا الصدد:
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بـ  معارضيك  تتهم  أن  داع  ثمة  ليس  مثاًل  ممكنًا-  ذلك  كان  كلما  واملعقدة  الوعرة  املفردات  جتنب   •

»االستقرائية الساذجة«. وبداًل من ذلك ميكنك التعبير بأسلوب أكثر تأثيرًا بقولك: »يفترض معارضونا 

أنه بسبب حدوث ]س[ في املاضي، فإنها ستستمر في احلدوث في املستقبل«.

ميكن أن تسبب االختصارات إشكاليات كبيرة للذين ال يفهمونها من  • اشرح ما تعنيه االختصارات، 
احلكام واجلمهور على حد سواء، ولذلك يجب عليك أن تشرح ما يعنيه أي اختصار تستخدمه في 

حديثك ألول مرة، على سبيل املثال، ال يكفي أن تشير في أول مرة تستخدم مصطلح »الفاو« بذكر 

هذا املختصر دون شرح ما يعنيه – منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة. 

ميكن أن تكون املصطلحات الفنية املتخصصة ذات قيمة مهمة  • اشرح املصطلحات الفنية املتخصصة، 
إلى  تشير  أن  أبدًا  يكفي  ال  املثال،  سبيل  على   - شرح  إلى  حتتاج  العادة  في  ولكنها  وكبيرة، 

»االقتصادات ذات النطاق الواسع« بل عليك أن تشرح املصطلح كذلك )انخفاض معدل التكلفة كلما 

اتسع نطاق اإلنتاج(.

• أجب على كل األسئلة ذات التأثير البالغي، ميكن أن تشكل األسئلة البالغية أسلوبًا مهمًا لتوجيه انتباه 
اجلمهور نحو جوهر احلجة، ولكن ليس هناك أسوأ من أن تترك سؤااًل بالغيًا دون إجابة - على 

العراقيني؟«. إذا تركت هذا  سبيل املثال، »كيف ميكننا بأي حال من األحوال تبرير قتل األبرياء 

السؤال البالغي دون إجابة كأن تقول مثاًل: »بالطبع ال ميكننا تبرير قتل األبرياء العراقيني حتت أي 

ظرف من الظروف، أو عذر من األعذار الواهية«. إذا لم جتب بهذه الطريقة سيجيب معارضوك عن 

هذا السؤال نيابة عنك، أو باألصح نيابة عن أنفسهم بقولهم: »يبني موقفنا حتديدًا ملاذا كان مبررًا 

قتل األبرياء العراقيني، وذلك لتجنب ما هو أكبر بكثير من الصراع في املستقبل«. 

الأ�س�ليب البالغية

في الصيغ األخرى من التحدث أمام العامة، ينصح املتحدثون باستخدام محسنات بديعية وصور 

بيانية مختلفة عندما يكتبون خطبهم، على سبيل املثال - االستخدام املتكرر لالستعارات واجلناس 

والسجع، وليس ثمة عيب أصيل في هذه األساليب، لكنها جتعل األسلوب مصطنعًا ومتكلفًا، ولذلك 

في املناظرة يجب أن يقتصر استخدام هذه األساليب على تلك األجزاء من اخلطاب التي يتوقع فيها 

اجلمهور أن يسمع البيان والبالغة وعلى وجه التحديد في املقدمة الرسمية وفي اخلامتة.

 إن املناظر الذي يعرض احلجج املستقلة )أو حتى التفنيد( بلغة متكلفة ومصطنعة سوف يجني 

املتاعب جّراء مثل هذا التصرف، والسبب في ذلك يعود إلى أن هذه احلجج ستفتقر إلى الصدق 

والتأثير اللذين يحظى بهما التعبير الطبيعي.
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النكتة

إن النكتة في املناظرة سالح ذو حدين، وإذا ما مت استخدامها بفاعلية ميكن أن تقوي تواصلك 

مع اجلمهور، أما إذا ما استخدمت بشكل سيئ فيمكن أن تتسبب في إشاعة جو من التشويش 

ُتعد روح الفكاهة من األشياء التي يصعب  واإلرباك، وتكون احملصلة النهائية فقدان املصداقية، 

تعليمها ولكنها سهلة املمارسة، وفيما يلي بعض املؤشرات العامة ذات الصلة بهذا املوضوع:

• لست بحاجة إلى نكتة، من السهل غالبًا وخصوصًا بصحبة مناظرين ظريفني أن ترى أن النكتة 
جزء أساسي من املناظرة، إال أنها في احلقيقة ليست كذلك، فبعض أعظم اخلطب السياسية في 

التاريخ كانت خالية من أي نكتة )لك أن تتخيل اخلطاب الشهير للخطيب املفوه مارتن لوثر كنج 

»أنا عندي حلم... في الواقع أنا عندي أحالم كثيرة... يا ترى ماذا عن األحالم على كل حال؟«. كان خاليًا من 
كافة أشكال الفكاهة(، في العادة تتطور روح النكتة عند املناظر ويتطور معها أيضًا اإلحساس 

مبتى ميكن استخدامها تدريجيًا وعلى مر السنني، وليس ثمة حاجة لالستعجال في هذا األمر. 

للسياق  موائمًا  األسلوب  يكون  أن  للسياق، ويجب  النكتة فتأكد من أنها مناسبة  إذا كنت تستخدم   •
كما سيأتي، وهذا أمر مهم بشكل خاص في حالة النكتة، فلو أنك مثاًل تناظر حول الرياضة أو 

التلفزيون فإن النكتة قد تكون مفيدة، أما إذا كنت تناظر حول اإلرهاب أو العنف اأُلسري أو 

اإلجهاض فإن النكتة ستكون ال محالة ممقوتة، حتى وإن استقبلها اجلمهور بروح طيبة، فنادرًا 

ما يكون لها دور إيجابي في حتسني مصداقيتك في موضوع املناظرة. 

• ليس ثمة داع الستخدام نكات ال عالقة لها مبوضوع املناظرة - إذا لم تكن النكتة متعلقة تعلقًا مباشرًا 
مبوضوع املناظرة فنادرًا ما تكون مسلية أو طريفة، قد تثير الطرافة بشكل عام نوعًا من الضحك، 

ولكنها لن حتسن من مصداقيتك في املوضوع واملناظرة )على سبيل املثال »إن موقف معارضينا 

متامًا مثل ناطحة السحاب، فيه الكثير من الثغرات!«(. 

• ال تكن متهكمًا - تعلمنا في اخلطوة األولى من الفصل األول أنه من الضروري أن تبقي على 
عالقات مؤدبة ومحترمة مع املعارضة، وإطالق النكات حول األشخاص من املعارضة قد يكون 

أسهل طريق خلرق هذا املبدأ. 

• أبق على جو املناظرة نظيفًا - يفترض في النكتة أن تخفف جو املناظرة، وأن تضفي عليك وعلى 
حججك نوعًا من التقبل لدى اجلمهور، ولكن النكات التي يصعب حتى على أفراد اجلمهور تقبلها 

على اعتبار أنها بذيئة أو وقحة لن يكون لها إال األثر السيئ على مصداقيتك كمتحدث. 

• تذكر أن الضحك ليس من التفنيد في شيء - ال يهم كم عدد النكات التي أطلقتها أثناء املناظرة على 
موقف املعارضة وال يهم أيضًا كم من الضحكات أطلقها اجلمهور فهذا في حد ذاته ليس مؤشرًا 

على أن حجج معارضيك خاطئة، تذكر أنه ميكنك استخدام النكتة ملساعدتك في تفنيدك ولكن لن 

تكون مطلقًا بدياًل للتحليل واحملاججة.
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نكاتك  يتلقى  الذي  اجلمهور  وراء ضحكات  تنجرف  أن  جدًا  السهل  من   - ال تشتت انتباهك   •
بالترحيب، ولكن تذكر أنك في هذه املرحلة بالذات أمام خيارين، إما أن تتقدم بحججك )واثقًا من 

أن اجلمهور يتجاوب بشكل إيجابي مع خطابك وأنه يستمع بعناية ملا تقول(، أو أن تشرع في 

إطالق املزيد من النكات، الكثير من املناظرين في مثل هذه احلالة يختارون احلل اآلخر، يقول 

املوسيقيون: »إذا كنت تعزف من أجل التصفيق، فذلك كل الذي ستحصل عليه«. والشيء نفسه ميكن أن 

يقال عن املناظرين الذين ينجرفون وراء هذا احلماس الزائف، ويقايضون حججهم باملزيد من 

النكات والضحكات. 

قد يبدو هذا الطرح مثبطًا، خصوصًا أنه يذكر في جزء حول الدعابة والنكتة حيث كانت القائمة التي 

أوردناها للتو حول املؤشرات املهمة هي قائمة »ال تفعل«. لكن هذا ينبغي أال يوحي بأن الدعابة أمر 

غير مرغوب، وأنه يجب أال تستخدم في املناظرة، وفي الواقع كما ذكرنا سابقًا فإنه ما دامت النكتة 

تستخدم استخدامًا فعااًل فهي بالفعل تكون إسهامًا فعااًل في األسلوب املؤثر، والقاعدة هي: استخدم 

النكتة بعناية وحرص بحيث ال تصبح أنت الضحية لتلك النكتة. 

توجيهات عامة
هناك بعض املفاهيم العامة التي ال تنطبق بشكل حصري على العرض البصري أو اللغوي أو 

الصوتي، ولكن هذه املوضوعات مهمة ألنها تنطبق على األسلوب بشكل عام.

ال�ستخدام الفع�ل لبط�ق�ت املالحظ�ت 

يعود السبب في الغالبية العظمى من مشاكل األسلوب بني املناظرين املبتدئني، إما بشكل مباشر أو 

غير مباشر، لالستخدام غير الفعال لبطاقات املالحظة، في األساس ستعرض نفسك للمتاعب إذا 

ما قرأت خطابك من بطاقات املالحظات التي دونتها مسبقًا بدل أن تستخدم هذه البطاقات بصورة 

البطاقات،  إلى  تتولى الشرح دون االلتفات  ثم  العريضة، ومن  بالنقاط  للتذكير فقط  مؤثرة وفعالة 

وكما رأينا فيما سبق أن القراءة من البطاقات تعوق أول ما تعوق التواصل البصري مع اجلمهور، 

غير أن هناك مشكلة ال تقل في األهمية وهي أن عرضك الصوتي ككل يتأثر سلبًا باالعتماد الكلي 

على القراءة من البطاقات، وببساطة شديدة سيعرف اجلمهور واحلكم من نبرة صوتك أنك تقرأ من 

نص معد مسبقًا، وهذه ليست مشكلة لقراء نشرة األخبار أو السياسيني الذين يلقون مجموعة من 

اخلطب، ألن اجلمهور في كل من هذه احلاالت يتوقعون هؤالء اخلطباء أن يقرؤوا، أما اجلمهور 

فعلي  بشكل  يجادلون  الذين  املناظرين  أولئك  مع  أفضل  بشكل  يتفاعلون  املناظرات  في  واحلكام 

وحقيقي، وال يتفاعلون مع الذين يقرؤون احلجة من بطاقة املالحظات، تذكر دائمًا: أن تتلعثم أثناء 

التعبير عن أفكارك حني تضعها في كلمات في خطابك، أفضل من أن تعرض خطابًا مثاليًا وطليقًا تقرأه باحلرف من 
مذكراتك. 
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وهذا يكفي من الناحية النظرية - واآلن كيف ميكنك تطبيق هذا في واقع املمارسة؟، إن اإلجابة 

سهلة وهي: ال تكتب كثيرًا على بطاقات املالحظات، قد تكون املالحظة الشائعة األكثر إحباطًا، والتي 

»بالتأكيد أنا لن أقرأ خطابي من البطاقات كلمة كلمة ولكني سأكتبه على  املناظرين هي:  ميكن سماعها من 

بطاقاتي كلمة كلمة فقط للتأكد«. وهذا ال يعني شيئًا في الواقع ألنه إذا كان خطابك مدونًا بالكامل على 
بطاقات فأنت حتمًا ستقرؤه حرفًا حرفًا من البطاقات، حتى وإن متكنت من جتنب مثل هذا فسيتأثر 

عرضك سلبًا بسبب صعوبة استخالص النقاط املهمة من اخلطاب الذي كتب كلمة كلمة. 

إذًا.. ماذا ينبغي عليك أن تكتب على بطاقات املالحظات؟، ليس ثمة إجابة سهلة على مثل هذا 

التساؤل، فكل مناظر له أسلوبه في تدوين املالحظات املهمة، وله طريقته في اختصار األفكار، غير 

أن املبدأ العام هو أن عليك أن تقلل من الكتابة كلما أمكن، وفي ذات الوقت اإلبقاء على األفكار 

املهمة في خطابك، أما ما هي تلك األفكار؟ فمن الواضح أنها ستختلف من مناظر إلى آخر، وأغلب 

املناظرين اجليدين يجدون من املفيد تدوين العناوين الرئيسية والفرعية في خطبهم - على سبيل 

املثال في عرض حجة مستقلة يكتب معظم املناظرين اجليدين نوع احلجة، ومن ثم يدونون بعض 

العنوان واألسباب  بنية  مثل  املالحظات،  بطاقات  على  للحجة  الداخلية  بالبنية  املتعلقة  املالحظات 

واإلثبات والربط الكلي، وهذا ال يعني كتابة تلك الكلمات، ولكنه يعني استخدام العناوين الفرعية 

للحفاظ على البنية الداخلية للحجة التي تقدمها في خطابك. 

تدوين  بطاقة  تتضمنه  أن  ملا ميكن  جدًا  بسيطًا  مثااًل  التالي  املالحظات  بطاقة  يوضح منوذج 

املالحظات مع العناوين الفرعية )العنوان والشرح]السبب[ واألمثلة والربط الكلي( لتذكير املتحدث 

بالبنية الداخلية للحجة. 

لست مضطرًا الستخدام هذه الصيغة من صيغ بطاقات تدوين املالحظات وذلك ألن تنسيق بطاقة 

تدوين املالحظات ينبغي أن يتناسب مع البنية الداخلية حلجتك، ولذا من الضروري أن تفكر مليًا 

بهذا على أساس كل حجة مبفردها وحسب مقتضى السياق. 
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»العنوان«

ملاذا؟

»الشرح«

مثال

»األمثلة«

وماذا يعني هذا؟

»الربط الكلي«

هناك عبارة نسمعها كثيرًا من املناظرين، وهي: »بالطبع سأدون املذكرات على بطاقات املالحظات، 

ولكنني أحب أن أكتب كذلك اخلطاب كاماًل كلمة كلمة على ورق آخر أواًل ومن ثم أختصره على هيئة 

مالحظات ونقاط«. وهذا غير صحيح ألن املالحظات على بطاقة التدوين مصممة الختصار األفكار 

وليس لكتابة جمل بعينها، عليك أن تهتم بأن تكون حجتك واضحة ومقنعة، وليس بطرق التعبير بجمل 

بعينها، وعلى مستوى عملي أكثر فإن هذه املنهجية ليست سوى مضيعة للوقت، ألنه ال فائدة البتة 

من كتابة خطابك كلمة كلمة لتلقيه قراءة من تلك البطاقات. 

وفر وقتك! إن أفضل طريقة هي أن تكتب خطابك مباشرة على بطاقات املالحظات على هيئة 

نقاط عريضة، والوقت الذي توفره بعدم كتابته كاماًل كلمة كلمة ميكن أن تستفيد منه بالتدرب على 

إلقاء اخلطاب باستخدام النقاط العامة املدونة على تلك البطاقات، الكثير من املناظرين يجدون أن 

أفضل طريقة للتدريب بهذه الطريقة هي التحدث أمام املرآة، وهذا يفيد أيضًا في حتسني األساليب 

البصرية، واستخدام هذه الطريقة له ميزتان: لن تقتصر الفائدة في أنك ستلقي خطابك املباشر 

إلقاء  في  لتطال حتسني أسلوبك  الفائدة هذا  بل ستتعدى  أكثر،  أكثر ومصداقية  بطريقة طبيعية 

اخلطاب من مذكرات مدونة على بطاقة مالحظات، وهاتان امليزتان لن حتظى بهما مطلقًا لو أنك 

كتبت خطابك كاماًل في بطاقة تدوين املالحظات. 

اأهمية ال�سي�ق

إن السياق أمر في غاية األهمية في األحاديث اليومية، حيث يندر أن تتحدث باألسلوب نفسه 

مع صديق أو فرد من أفراد األسرة كما تتحدث مع معلمك أو صاحب العمل الذي تعمل عنده، 
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وسيكون من السخف أن نسأل أي أسلوب يعتبر أحسن؟، كما أن هذا التغير في األسلوب يحدث 

في أحاديثنا اليومية العادية فإنه من باب أولى أمر أساسي في املناظرة، بالرغم من أن اخلصائص 

املناظرة،  يعكس سياق  أن  يجب  عام  بشكل  أسلوبك  أن  إال  تتغير،  ال  اجليد  لألسلوب  األساسية 

يستحيل أن يكون لشخص ما أسلوب موحد ومثالي، ذلك أن متطلبات األسلوب اجليد ستختلف 

باختالف اجلمهور وباختالف املعارضني، وباختالف املكان والزمان واملوضوع. 

سبق أن حتدثنا عن مخاطر استخدام النكتة في مناظرة حول قضية جليلة أو مهيبة، واألمر هنا 

هو أن موضوع املناظرة يعتبر جزءًا مهمًا من السياق، وعليه فإن أسلوبك يجب أن يعكس السياق 

إذا كنت تريد أن تكون متحدثًا ذا مصداقية. 

كما سبق أن ذكرنا أيضًا أهمية السياق بالنسبة حلجم الصوت، إذا كنت تناظر أمام حشد كبير 

من الناس في قاعة كبيرة فسوف تستخدم بطبيعة احلال صوتًا مرتفعًا وإمياءات أكثر، غير أنه إذا 

كنت تناظر أمام عدد محدود من الناس وفي قاعة دراسية صغيرة فإن أسلوب الصوت املرتفع لن 

يجعلك محبوبًا عند السامعني الذين قد يشعرون بأنك تصيح فيهم بدل أن تخاطبهم، بداًل من ذلك 

يحسن بك في سياق مثل هذه احلالة الثانية أن تستخدم نبرة حوارية هادئة، وحركات منضبطة أكثر.

كما ينبغي أال ننسى أن املعارضة ال شك متثل جزءًا مهمًا من سياق املناظرة، على سبيل املثال، 

قد جتد نفسك تناظر معارضني فكاهيني قد استحوذوا على قلوب اجلمهور، وقد يغريك وضع كهذا 

بأن حتاول مجاراة مثل هذا األسلوب، وهذا لن يجدي، والبديل األفضل رمبا هو أن تأخذ االجتاه 

املعاكس، مبعنى التركيز على أن القضية مهمة وال حتتمل الفكاهة، وبذا تتقدم في خطابك دون أن 

تعطي أي مالحظة فكاهية.

كما هو احلال في الكثير من جوانب املناظرة يستحيل أن جنزم بالظروف التي تتطلب أشكااًل 

للغاية وهي: عندما يتعلق األمر باألسلوب الفعال  مختلفة من األسلوب، إال أن الفكرة األساسية مهمة 

واملؤثر، فليس ثمة قالب واحد يناسب كل املقاييس، بالتأكيد ليس ثمة أسلوب يناسب كل املتحدثني وال كل السياقات. 
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المداخالت والخطب الختامية
المقدمة

تناولنا في الفصول الثالثة السابقة من هذا الكتاب جوهر أسلوب التناظر اجليد حسب النموذج 

املتبع في الكثير من املناظرات حول العالم، ولكننا بحاجة أيضًا إلى أن نتعرض جلانبني آخرين من 

هذا النموذج هما املداخالت واخلطب اخلتامية، وهذان اجلانبان يغلب استخدامهما في املستويات 

املتقدمة من املناظرات - على سبيل املثال، أغلب مناظرات املدارس تتبع بنية بسيطة تتكون من ست 

خطب بدون مداخالت، إال أن بطولة العالم ملناظرات املدارس تستخدم املداخالت واخلطب اخلتامية.

إن هذين اجلانبني ال يغيِّران كثيرًا في خصائص أسلوب التناظر اجليد، فهما يضيفان ملا سبق 

أن ذكرناه وليسا بدياًل عنه، ولكنهما يشكالن حتديًا معينًا بسبب أن لهما تصميمًا خاصًا بهما. 

المداخالت
البد أنه قد سبق لكل مناظر أن جلس يستمع ملعارضه يتحدث وهو يقول في قرارة نفسه »إن 

في ما يقوله املتحدث خطًأ واضحًا وجسيمًا«. فتصيبه حالة من عدم التحمل وعدم الصبر حتى 

ينهي املتحدث خطابه، وأحيانًا يصاب باإلحباط بسبب عدم قدرته على التدخل في حينه لتصحيح ما 

يعتقد بأنه خطأ واضح، وهنا يأتي دور املداخالت في التخفيف من هذا االحباط بإعطاء معارضي 

املتحدث حقًا محدودًا في املقاطعة أو املداخلة، وإذا ما استخدمت بشكل جيد فإن املداخالت ميكن 

أن حتسن بشكل كبير من مستوى ومنظر املناظرة بإضفاء الروح الديناميكية واإلثارة على املناظرة 

اللحظة  في  التفكير والرد  على  القادرين  املناظرين  تكافئ  أنها  كما  يشاهدها،  ملن  وجعلها شيقة 

نفسها، باإلضافة إلى أنها جتعل املتحدثني يشعرون بأنهم دائمًا حتت عني الرقيب، وأنهم حتت طائلة 

املساءلة على ما يقولون، كثير من املناظرين يتخوفون من القيام بعمل مداخالت ألول مرة، ولكن 

الغالبية العظمى منهم يتعلمون إتقان هذه املهارة باتباع عدد من األساليب البسيطة.

م� هي املداخالت؟

بها في اجلزء األوسط من  املتحدث ويسمح  بها معارض  يقوم  املداخالت عبارة عن مقاطعات 

اخلطاب - على سبيل املثال، في حديث من ثمان دقائق تتخللها مداخالت، يتم دق اجلرس في نهاية 

الدقيقة األولى وفي نهاية الدقيقة السابعة، وبني هاتني الدقتني للجرس ميكن القيام بعمل املداخالت، 

)هناك أيضًا دقتان باجلرس في متام الدقائق الثمان تنبهان إلى نهاية الوقت املخصص للمتحدث(.

يقدم املناظرون املداخالت بالوقوف في أماكنهم والقول: »مداخلة«. وبعدها ميكن للمتحدث أن 

يقبل أو يرفض املداخلة، وفي حال قبل املتحدث املداخلة فإن الذي يقوم بتقدمي املداخلة يسأل سؤااًل 

م يجلس.  أو يقدم تصريحًا متعلقًا بحجة املتحدث، أما إذا رفض املتحدث املداخلة فإن املقدِّ
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تقديم المداخالت

كم عدد املداخالت التي ينبغي تقدميه�؟

كقاعدة عامة ينبغي على كل متحدث أن يقدم مداخلتني أو ثالثًا أو أربعًا لكل متحدث من الفريق 

املعارض، كما ينبغي عليك أن تسجل عدد املداخالت التي قدمتها أثناء كل خطاب. 

واحلد األدنى املطلوب هو مداخلتني لكل فرد من أفراد الفريق لكل متحدث من الفريق املعارض، 

وهذا أمر ينبغي االلتزام به، ألنه في حال ُقدمت مداخلة واحدة، أو لم ُتقدم أي مداخلة على اإلطالق 

فإنه يحق للحكم أن يستقطع من العالمات، ولذا عليك أن تقدم ما ال يقل عن مداخلتني كحد أدنى، 

وهذا هو أحد األسباب التي جتعل الكثير من املناظرين يركزون على قضية الوقت في املناظرة ألنه 

بتوقيت خطب معارضيهم يتسنى لهم معرفة كم يتبقى من الوقت لتقدمي املداخالت، والسبب في عدم 

تقدمي املداخالت إمنا يرجع أساسًا إلى انعدام الثقة التي متكن املناظر من الوقوف واملشاركة في 

املناظرة، وهذا التردد ميكن التغلب عليه بقليل من املمارسة واخلبرة واإلصرار على الكشف عن أوجه 

اخللل في حجج معارضيك. 

أما احلد األعلى املطلوب بشكل عام فهو عبارة عن أربع مداخالت لكل متحدث من املعارضة، 

ولكن ميكنك تقدمي أكثر من أربع مداخالت دون أن يستدعي ذلك قيام احلكم باستقطاع أي عالمة، 

وفي هذه احلالة يعتبر السياق اإلجمالي هو األساس املعتمد عليه في حتديد عدد املداخالت، ألنه من 

الضروري أال تستخدم املداخالت بغرض مضايقة معارضيك - على سبيل املثال، إذا كان كل واحد 

من زمالئك في الفريق قد قدم مداخلتني فليس هناك ما مينعك أنت مثاًل من تقدمي ست مداخالت، أما 

إذا قدم كل واحد من أعضاء الفريق ست مداخالت فهذا ميكن أن يفسر على أنه نوع من املضايقة 

للفريق املعارض. 

ليس ثمة حد أعلى لعدد املداخالت التي ميكن أن يدلي بها الفريق ككل، وأما موضوع املضايقة 

فيتحدد أساسًا في ضوء السياق ملعرفة ما إذا كنت تسبب املضايقة أم ال، مثاًل إذا قدمت الكثير من 

املداخالت بأسلوب مؤدب ملتحدث واثق بنفسه، فهناك احتمال ضئيل أن يعاقبك احلكم على أساس 

املضايقة، ولكن إذا قدم فريقك العدد نفسه من املداخالت ولكن بصوت مرتفع وهجومي حاد ملتحدث 

غير واثق بنفسه ومتردد فهناك احتمال كبير أن يعاقب احلكم الفريق على ذلك، وهذا ال يعني أن 

عليك أن تتهاون مع املتحدثني الضعفاء، فكل متحدث في فريقك له احلق في تقدمي أربع مداخالت 

حتت أي ظرف، إال أن هذا يعني أن السياق هو مقياس أساسي لتحديد ما إذا كنت ستقدم أكثر 

من أربع نقاط. 
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متى يجب تقدمي املداخالت؟

اإلجابة العامة على هذا السؤال بسيطة وهي: عندما يكون لديك ما تقوله!، وينبغي التنبيه هنا 

إلى أنك بوقوفك وتقدميك ملداخلة فإنك تبني أنك غير موافق على ما يقوله املتحدث، وهذا مهم حيث 

ال يوجد ما يسعد املتحدث أكثر من أن يظل معارضه صامتًا لفترة طويلة أثناء خطابه، ولذا فإنه من 

الضروري تقدمي مداخالت أثناء طرح املتحدث حلججه املستقلة والتفنيدية. 

وعليك أال تقدم مطلقًا مداخالت بغرض أن ترفض، فبعض املناظرين يفعلون هذا عندما يقدمون 

مداخالت في أوقات ال يتوقع أن يتقبلها املتحدث مثاًل مباشرة بعد الدقيقة األولى أو قبيل الدقيقة 

الثامنة، وهذه أوقات يحتمل أن يرفض فيها املتحدث قبول املداخالت، أو عندما يقدمون مداخالت 

بأسلوب متعال وهجومي، صحيح أن هذه األساليب قد تقلل من فرص قبول املتحدث للمداخلة التي 

تريد أن تدلي بها، ولكنها ال تلغيها نهائيًا، ولذا فإن تقدمي مداخالت أثناء إدالء معارضيك بحججهم 

املستقلة والتفنيدية يعني بالدرجة األولى السعي احلثيث للكشف عن املغالطات أو أوجه اخللل في 

تلك احلجج، ومن ثم تقدمي املداخالت بتلك املغالطات.

هناك عدد محدود من األوقات التي يتوجب عليك حينها أال تقدم مداخالت، مثاًل حينما يكون 

الفريق ال يزال في طور التمهيد للمناظرة، أي عندما يكون املتحدث األول في الفريق في طور عرض 

حلديثه،  العامة  اخلطة  عرض  طور  في  متحدث  أي  يكون  عندما  أو  والتقسيم،  والفكرة  التعريف 

والسبب في هذا يعود إلى أنه ليس ما في التمهيد ما يستحق املعارضة أصاًل، وإذا كنت ال تتفق 

مثاًل مع التعريف الذي يقدمه املتحدث على اعتبار أنه غير معقول، فإن هذا املوضوع أكبر من أن 

تعبر عنه مبداخلة واحدة، كما يجب عليك أال تقدم مداخلة إذا كنت أو أي فرد في فريقك قد قدم 

مداخلة للتو ومت رفضها، حيث إنه من غير احملتمل أن يتقبل املتحدث مداخلتك، كما إن هذه هي 

أيسر طريقة لتعطي انطباعًا بأنك تريد املضايقة ليس إال. 

كيف تقدم املداخالت؟

إن أفضل طريقة لتقدمي املداخالت هي أن تقف في مكانك وتقول بتأدب: »مداخلة«. وليس ثمة 

حاجة ألن تكون هجوميًا، فلن جتعل مداخلتك مقبولة، أو حتقق شيئًا ملموسًا بالوقوف باهتياج وجلبة 

املناظرين )وخصوصًا في املستوى اجلامعي(  يقدم بعض  الطاولة، وباملثل  بقلمك على  وأن ترمي 

املداخالت بوضع أيديهم على رؤوسهم ومد اليد األخرى باجتاه املتحدث، ليس هناك حاجة لعمل 

هذا أيضًا، ألن هذا قد يسبب نوعًا من االرتباك والتشتيت عند اجلمهور، وخصوصًا أولئك الذين لم 

يتعودوا على مثل هذه األمور. 

يقدم بعض املناظرين املداخالت بقول شيء آخر غير »مداخلة«. على سبيل املثال بعض املتحدثني 

يقولون: »نقطة خالف«. أو »نقطة حتريف«. أو »نقطة خطأ معلوماتي«. إال أن هذه املنهجية غير 

املرشد في فن املناظرة )منوذج بطولة العالم ملناظرات املدارس(... الفصل الرابع - املداخالت واخلطب اخلتامية



220

مقبولة وخاطئة ألنك بقول مثل هذه العبارات تفرض املداخلة فرضًا، ومن حق املتحدث أن يقبل أو 

يرفض املداخلة، وليس من حق مقدم املداخلة أن يفرض فكرة معينة على املناظرة، واألكثر من ذلك 

أن مثل هذا القول لن يزيد من شعبيتك في أعني اجلمهور واحلكم ألنهم سيرون فيك شخصًا ُيجيِّر 

قواعد املناظر حسب هواه.

قد يقدم أكثر من فرد من أفراد فريقك أحيانًا مداخلة في الوقت ذاته، في مثل هذه احلالة يجب 

أن يتم بأسلوب هادئ وسريع حتديد من الذي ميكنه تقدمي املداخلة والسماح لذلك الشخص بالوقوف 

لتقدمي املداخلة - على سبيل املثال، قد يكون أحد الذين قدموا مداخالت لم يتمكن من تقدمي العدد 

الكافي من املداخالت، أو أن لديه مداخلة قوية، في هذه احلالة يجب اتخاذ قرار سريع وعاجل لتجنب 

االرتباك واحلرج الذي قد يحصل عندما يجيب املتحدث بالقبول لطرح املداخلة بقوله »نعم تفضل«. 

بينما يجد الفريق نفسه يتخبط في قراره حول من الذي يجب أن يطرح املداخلة.

كيف ميكن تقدمي مداخلة ح�مل� يتم قبوله� من املتحدث؟

هناك عدد من األساليب املهمة لطرح املداخالت، وهي:

تتضمن  أن  الضروري  من  ليس  أنه  إال  املعلومات«  »نقاط  اسمها االصطالحي  بالرغم من   •
املداخلة أي معلومة، حيث بإمكانك أن تستهدف في مداخلتك حقائق أو إحصائيات ذكرها املعارض 

أو تهاجم منطق موقف املعارضني، أو أي شيء آخر له عالقة. 

• يجب أن يكون للمداخلة صلة مبا يقوله املتحدث في وقت طرح املداخلة أو قبيل ذلك مباشرة، 
أنه من حسن التصرف أن تسأل املداخلة عن شيء ورد سابقًا  يعتبر بعض املناظرين واملدربني 

في وقت مبكر من كالم املتحدث بهدف التشويش على توقيت املتحدث وإستراتيجيته، غير أن هذه 

املنهجية تنطوي على املخاطرة بإرباك املناظرة من غير ضرورة، وإحلاق الضرر مبصداقيتك ألنها 

قد تعطي انطباعًا بأنك لم تكن متابعًا ملجريات احلديث. 

• عليك أن تصوغ مداخلتك على هيئة سؤال، ألن السؤال يتطلب إجابة من املتحدث، كما أنه 
يساعد في توضيح املداخلة بشكل أفضل، على سبيل املثال افترض أن متحدثًا ما يناقش الفوائد 

العظيمة التي يوفرها اإلنترنت للعالم النامي، واحدة من املداخالت ميكن أن تكون كما يلي: »إن 

ما يقرب من 80 في املائة من سكان العالم لم يتمكنوا حتى اآلن من استخدام الهاتف فضاًل عن 

اإلنترنت«. ولكن النقطة األكثر تأثيرًا ميكن أن تكون كما يلي: »أنت تقول إن اإلنترنت سيجلب فوائد 

عظيمة للناس في دول العالم النامي، فكيف ينسجم هذا مع حقيقة أن ما يقرب من 80 في املائة من 

سكان العالم لم يستخدموا الهاتف مطلقًا حتى اآلن فضاًل عن اإلنترنت«. 

• حاول أال تطرح أسئلة تسمح للمتحدث بأن يستفيض في ذكر مزايا موقف معارضيك، ألن هذا 
اخلطأ عادة ما يحدث إذا كانت مداخلتك عامة جدًا، على سبيل املثال أن تسأل السؤال التالي: 
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»كيف ميكنك إثبات ذلك التأكيد«. مثل هذه األسئلة تدعو معارضيك لشرح ما خططوا له إلثبات 

تلك التأكيدات. 

• حاول أن تكون مداخالتك قصيرة كلما أمكن، ميكن أن يصل طول املداخلة إلى 15 ثانية، حينها 
سيضطر احلكم أو رئيس املناظرة إلى أن يطلب من مقدم املداخلة مراعاة النظام، لكن تقدمي 

مداخلة بسيطة ومركزة ال تتعدى خمس ثوان أكثر تأثيرًا من مداخلة معقدة ومهزوزة متتد لـ 15 

ثانية، إذا كانت مداخلتك معقدة ودقيقة بشكل خاص فينبغي عليك أن حتتفظ بها للتفنيد. 

• إن طرح مداخلة ليس معناه الشروع في حوار مع املتحدث، ولذا عليك أن جتلس فور انتهائك 
من طرح املداخلة، وال تستمر في الوقوف أثناء إجابة املتحدث على مداخلتك، وال تدخل في األخذ 

والرد معه. 

أنت، في بعض  بها عن موقفك  تدافع  أن  املعارضة ال  يجب أن تهاجم في مداخلتك موقف   •
األحيان )على سبيل املثال في حالة التحريف الشديد( قد جتد من الضرورة أن تدافع عن موقفك 

بالتوضيح والتأكيد على حجتك، غير أن هذه حالة نادرة، ألنه في الغالب األعم تستخدم املداخالت 

للهجوم على موقف اخلصم، وليس للدفاع عن موقفك أنت. 

• ال تقدم مداخالت توضيحية، ألن مثل هذا العمل ميثل تضييعًا لفرصة الهجوم على اعتبار أن 
أي توضيح لن يصب إال في مصلحة معارضيك. 

في  للمداخلة  االفتتاحية  الكلمات  يستحضروا  أن  املفيد  من  أنه  املناظرين  من  الكثير  يجد   •
للمداخلة وقبولها، وهذا بدوره أسلوب جيد ميكن أن  الفاصل بني طرحهم  الوقت  أذهانهم في 

يساعد في تقدمي املداخلة بصورة دقيقة وقوية. 

• بعض األفكار تتسم بالتعقيد واجلدلية لدرجة أنها ال تصلح أن تطرح في مداخلة، سبق أن 
تعرضنا للمزيِّة اإلستراتيجية )في بعض األحيان( للمجادلة في قضايا مثيرة للجدل، كما ذكرنا 

أن هذه املواقف حتتاج إلى شرح واضح ودقيق، وعلى هذا فإن املداخالت التي من خصائصها 

أنها قصيرة وتتطلب نوعًا من الرد املباشر والسريع ليست هي املوضع املناسب، أو األسلوب 

األمثل لطرح تلك القضايا املعقدة واملثيرة للجدل. 

• كن مستعدًا ألن تشير مجددًا إلى مداخلة في وقت الحق- على سبيل املثال ميكن أن تقول في 
تفنيدك شيئا من هذا القبيل: »لقد سألت املتحدث األول عن هذا في املداخلة وحينها كان رده 

]س[، غير أن هذا الرد لم يكن كافيًا ولم يقدم شرحًا وافيًا...«. 

• استخدم املداخالت للكشف عن املشاكل في موقف معارضيك، وليس كسبب يفسر إمكانية فشل 
معارضيك - على سبيل املثال لو أن معارضيك قد نسوا أن يفندوا احلجة الرئيسة ملوقفك فاترك 

املوقف كما هو، ميكنك دائمًا أن تذكر اجلمهور واحلكم بهذه احلقيقة في اخلطاب اخلتامي أو في 
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خطاب املتحدث الثالث من املعارضة )إذا كنت من املعارضة طبعًا(- على سبيل املثال سيكون 

خطأ استراتيجيًا جسيمًا أن تقدم مداخلة تقول: »لم تفندوا حجتنا الرئيسة وهي ]س[«. ألنك 

إن فعلت ذلك فأنت تسلم اللعبة للخصم، حيث إن متحدثًا عاقاًل من املعارضة سيتناول املوضوع 

مباشرة، وبذا يتجنب معارضوك تلك املشكلة. 

االستجابة للمداخالت

كم مداخلة ينبغي عليك اأن تقبل؟

مداخلتان! وليس بعد هذا من تبسيط - سيتوقع احلكام منك أن تقبل مداخلتني على األقل ويحق 

لهم أن يستقطعوا العالمات إن لم تلتزم بهذا احلد األدنى، ولكن من الناحية اإلستراتيجية ليس هناك 

ما يدعوك إلى أن تقبل بأكثر من مداخلتني، ألن في ذلك إعطاء فرصة إضافية ملعارضيك للتحدث 

أكثر. 

متى يجب عليك اأن تقبل املداخالت؟

إن أهم مبدأ في قبول املداخالت والتعامل معها هو أن يكون زمام األمور والسيطرة بيدك أنت 

كمتحدث، سيحاول معارضوك دائمًا املقاطعة واملداخلة أثناء حديثك، ولن يتمكنوا من فعل ذلك عمليًا 

إال برضًا منك، ولذا أن يقوم معارضوك بهذه احملاوالت بطريقة حادة وهجومية ال يعني بأي حال من 

األحوال أن عليك التزامًا من أي نوع بالرضوخ ملثل هذه الضغوط لكي تقبل محاوالتهم، وعليك أن 

ال تقبل أية مداخلة إال إذا كانت مناسبة. 

كقاعدة عامة عليك أن تقبل باملداخالت حينما تكون أنت مسيطرًا على مجريات األمور ومدركًا 

متامًا ملا تقوله، على سبيل املثال يعتبر منتصف احلجة أو نهايتها توقيتًا ممتازًا لقبول املداخالت، 

وذلك ألنك تكون قد شرحت احلجة وما يتعلق بها، إن التمهيد للحجة أو التمهيد حلديثك بالكامل 

هو أكثر األوقات حرجًا لقبول املداخالت، عليك أن توضح أساس موقفك أو حجتك قبل أن تسمح 

للمعارضة ببلبلة األمور، وباملثل يجب أال تقبل املداخالت أثناء التفنيد ألن التفنيد أساسًا هو الهجوم 

على موقف املعارضة، وبالتالي فإن قبول مداخالت من قبلهم ميكن أن يسبب االضطراب في تفنيدك 

ويجعله يبدو دفاعيًا بدل أن يكون هجوميًا، أخيرًا في احلاالت النادرة التي ميكن أن جتادل فيها 

بحجة ركيكة فاحذر أن تقبل أية مداخلة في ذلك املوقف، أرجو أال جتد نفسك في مثل هذا املوقف، 

ولكن إن حدث مثل هذا فستكون كمن يسلم رقبته للجزار. 

كيف ميكنك رف�ض املداخلة؟

كما هو احلال في تقدمي املداخالت فإن أسهل طريقة هي دائمًا األفضل، كن دائمًا مؤدبًا في 

رفض أي مداخلة، وذلك بأن تقول: »ال، شكرًا«. وليس هناك داع ألن تكون فظًا بأن تكتفي بالقول 
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»ال« أو وقحًا بقولك »ال – هذه مشكلتك أنت«. بشكل عام ال يحسن بك أن ترفض مداخلة باإلمياء 

نحو مقدم تلك املداخلة، ألن هذا قد يبدو غير مهذب وقد يسيء مقدم املداخلة تفسير هذه احلركة.

ال تضيع الوقت في رفض املداخالت، على سبيل املثال إن قلت: »ال – شكرًا من فضلك إجلس« 

أو »ال – أشكرك سبق أن أخذت دورك« في كل مرة ترفض فيها مداخلة، فإن هذا يعني أنك ستفقد 

الزخم والوقت املطلوبني إللقاء حديثك، وأخيرًا أكرر أن أفضل طريقة هي الطريقة األسهل. 

كيف تتقبل املداخلة وكيف جتيب عليه�؟

لنفترض أنك قبلت باملداخلة التي تقدم بها أحد أفراد املعارضة، ما الذي ينبغي عليك عمله بعد 

ذلك؟، يجب عليك أواًل أن تنهي جملتك، وهذا دون شك من أهم األساليب التي عادة ما يغفل عنها 

مباشرة  يتوقفون  الذين  املناظرون  األهمية،  غاية  في  يبدو أساسيًا وبسيطًا ولكنه  ألنه  املناظرون 

لإلجابة على املداخلة يعطون االنطباع بأنهم مضطربون وغير واثقني، وأنهم يسمحون خلصومهم 

عليك  طرحت  عندما  إنهائها  بصدد  كنت  التي  اجلملة  إنهاء  إن  منهم،  يريدونه  ما  عليهم  باإلمالء 

املداخلة يعني أنك املسيطر على األمور، وتعطي االنطباع بأنك ممسك بزمام األمور. 

ميكنك قبول املداخلة بااللتفات نحو املقدم والقول: »نعم«. أو بأي عبارة لها نفس املعنى، وبشكل 

عام يعتبر من الفضاضة أن تضع ضغوطًا على مقدم املداخلة بالقول مثاًل: »وماذا ترى في ]أدق 

التفاصيل التي يناقشها املثال املطروح[؟«. وباملثل فإنه ليس مقبواًل أن تسأل مقدم املداخلة عما 

تتعلق به املداخلة قبل أن جتيب بقبول املداخلة أو رفضها. 

لو قدم أكثر من فرد من أفراد فريق املعارضة بالتزامن مداخلة، فاحذر أن تختار أيًا منهم، ودعهم 

يقررون من سيقوم بتقدمي املداخلة، والسبب في هذا أنك باختيارك أحدهم ستعطي انطباعًا بأنك 

اخترت من ترى من وجهة نظرك أنه صاحب املداخلة األضعف، واألفضل ما دمت قد قبلت باملداخلة 

بقولك »نعم«. أو أي شيء مشابه لكل املتحدثني الراغبني في تقدمي املداخلة في الوقت نفسه، فعليك 

أن تترك ملتحدثي املعارضة أن يقرروا فيما بينهم من سيتولى تقدمي املداخلة.

من املهم أن تستمع بدقة ملا يريد أن يقوله مقدم املداخلة، حيث ينظر كثير من املناظرين إلى 

الذي  الوقت  من  التأكد  في  استغالله  ميكن  الذي  اإلضافي  الوقت  من  نوع  أنها  على  املداخالت 

يحتاجونه لكي ينهوا حججهم، والتأكد من تطابق ما قالوه مع ما هو مدون في بطاقات املالحظات، 

وبهذا ينشغلون عن سماع ما ميكن أن يقوله مقدم املداخلة، هناك مناظرون آخرون يقاطعون مقدم 

املداخلة قبل أن ينهي مداخلته بقولهم شيئًا كهذا: »نعم، نعم، أنا أفهم ذلك ولكن النقطة هي...« إذا 

حدث شيء كهذا فإن مقدم املداخلة ملزم باجللوس، فبالرغم من أن للمتحدث في القاعة حق التحكم 

في مجريات احلديث، إال أن مقاطعة مقدم املداخالت أسلوب ركيك وغير مجٍد، وبدل أن تظهر وكأنك 

تعرف ما سيقوله معارضك، فإنك تعطي االنطباع بأنك ال تريد أن تعرف ما سيقوله. 

املرشد في فن املناظرة )منوذج بطولة العالم ملناظرات املدارس(... الفصل الرابع - املداخالت واخلطب اخلتامية



226

أحيانًا قد ال تفهم فكرة مقدم املداخلة - على سبيل املثال قد يشرح مقدم املداخلة األمور بطريقة 

غير واضحة، أو إذا كنت في منافسة دولية وواجهتك مشكلة في فهم لكنة مقدم املداخلة أو لهجته، 

ففي مثل هذه احلالة يكون من الطبيعي أن تسأل مقدم املداخلة بأن يكررها، أما إذا كانت إعادة 

املداخلة لن تنفع فيمكنك أن ترد هكذا: »أنا أعتقد أنك تقصد ]س[، وفي هذه احلالة فإن ردي على 

ذلك هو ]ص[«. 

في العادة هذا ال يحدث، ألن مقدم املداخلة عادة ما يقدم مداخلة واضحة ومفهومة وتتطلب ردًا 

جيدًا، وعلى العموم فإنه من الضروري الرد على أي مداخلة مت طرحها، كثير من املناظرين يردون 

على املداخالت باإلجابة على نقطة شبيهة متامًا بتلك التي طرحت كمداخلة، أو ببساطة بإعادة ذكر 

حجتهم األولية، وبالرغم من أن هذا أفضل من جتاهل املداخلة متامًا، إال أنه أقل شأنًا من االستماع 

املتأني والرد على املداخلة التي طرحت، وفي الوقت ذاته وبالرغم من ضرورة إعطاء رد جيد، فليس 

من الضروري أن تقدم ردًا مطواًل، بل على العكس من ذلك يجب أال تنجرف عندما ترد على مداخلة، 

حيث ينبغي أن تضع نصب عينيك إعطاء إجابة مؤثرة ومقنعة، ولكنها في ذات الوقت موجزة تسمح 

لك بأن تعود بسهولة إلى ما أعددته سابقًا. 

عندما تعود إلى املسار الطبيعي للخطاب، يجب أن تنهي ما كنت بصدده - على سبيل املثال قد 

تكون ذكرت شيئًا كهذا: »هذا صحيح لسببني«. وذكرت سببًا واحدًا فقط عندما قبلت املداخلة، من 

املهم بعد أن ترد على املداخلة أن تعود إلى حيث كنت وأن تبني ذلك بوضوح - على سبيل املثال 

ميكنك االستمرار بهذه الطريقة: »قلت سابقًا إن هناك سببني، وقد ذكرت السبب األول سابقًا، أما 

السبب الثاني فهو...«.

في بعض األحيان سيقدم معارضك مداخلة تتعلق بحجة سبق أن أوردتها، أو حجة ستوردها أنت 

أو متحدث آخر الحقًا، فبداًل من تضييع الوقت في املجادلة في مداخلة واحدة مرتني، فإن املنهجية 

اإلستراتيجية هي أن تشير إلى احلجة األخرى، ومن ثم جتيب بإيجاز على املداخلة - على سبيل 

املثال، ميكنك قول ما يلي: »سيتعرض املتحدث الثاني من فريقنا بشيء من التفصيل لهذه املداخلة، 

وفي األساس سيبني لكم أن ]س[...«.، وهذه االستجابة هي أفضل بكثير من أن تقتصر في قولك 

على : »آه آآمم سيتناول املتحدث الثاني من فريقنا هذا املوضوع«. ألن هذا يعطي االنطباع بأنك 

تتهرب من اإلجابة على املداخلة. 

أخيرًا، ستتلقى أحيانًا مداخلة ال تستطيع الرد عليها، والسبب في هذا هو أن املداخلة تتعلق 

مبثال محدد خارج إطار معلوماتك العامة - على سبيل املثال ميكن ملعارض أن يسأل: »ما عالقة 

هذا بشركة دابهول للطاقة وأنشطتها في والية مهارشترا الهندية؟«. من الواضح أن أفضل رد على 

مثل هذا التساؤل هو أن تشرح عالقة مداخلتك )أو عدم عالقتها( بذلك املثال، غير أنه إذا كنت ال 

تستطيع اإلجابة على املداخلة، فإن أفضل رد هو أن ترمي الكرة مرة أخرى في ملعب املعارضة 
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بقولك: »ال أرى أن لشركة دابهول للطاقة عالقة مباشرة باملوضوع، ولو كان بإمكان الفريق املعارض 

عليها  باإلجابة  لها فسنكون سعداء  التنبه  علينا  ينبغي  التي  الهامة  األمور  لنا ما هي  أن يشرح 

الحقًا«. )في هذه احلالة إذا حدث وأن أوضح فريق املعارضة املداخلة في وقت الحق، فعليكم كفريق 

حينها أن تردوا على احلجة ومثالها في خطاب التفنيد التالي(.

الخطب الختامية
م� هي اخلطب اخلت�مية؟

اخلطب اخلتامية هي عبارة عن خطب تتبع اخلطاب الثالث، وتتسم بأنها أقصر إلى حد كبير 

من اخلطب األساسية – في العادة تكون مدة اخلطب األساسية ثمان دقائق، أما اخلطب اخلتامية 

فمدتها أربع دقائق، ويكون جرس التنبيه مباشرة بعد انتهاء الدقيقة الثالثة، يقوم باخلطب اخلتامية 

إما املتحدث األول، أو املتحدث الثاني من كل فريق، كما ذكرنا سابقًا فإن اخلطب اخلتامية تستخدم 

في كثير من منافسات املناظرات التي تتبع منوذج بطولة العالم ملناظرات املدارس، ولكن ليس كلها.

تأخذ اخلطب اخلتامية اجتاهًا معاكسًا بحيث تبدأ املعارضة قبل املواالة، ولذا فإن فريق املعارضة 

تكون له خطبتان متتاليتان، خطبة املتحدث الثالث من املعارضة، وتتبعها اخلطبة اخلتامية للمعارضة. 

الهدف من اخلط�ب اخلت�مي اجليد

قد أدركت اآلن أن بعض أجزاء املناظرة ميكن أن تكون جامدة ورمبا تقنية بدرجة كبيرة، ولكن 

هدف  تفهم  أن  عليك  مفوهًا  متحدثًا  تصبح  فلكي  متامًا،  ذلك  من  العكس  على  اخلتامية  اخلطب 

اخلطاب اخلتامي املؤثر ودوره بداًل من تعلم عدد كبير من القواعد. 

يجب أن تكون اخلطب اخلتامية مختلفة عن اخلطب الست األخرى في املناظرة، وبوصول املناظرة 

إلى اخلطب اخلتامية تكون املناظرة قد وصلت إلى نهايتها، ولذا فإن هدف اخلطاب اخلتامي ليس 

فقط كسب احلجة بقدر ما هو الوقوف وشرح كيف تسنى لفريقك كسب املناظرة، إن قول: »لقد 

كسبنا هذه املناظرة بسبب...« قد ال يكسبك ود اجلمهور أو احلكم، لكن هذه هي الفكرة األساسية 

التي تؤدي في النهاية إلى اخلطاب اخلتامي املؤثر. 

في كل األحوال يجب عليك أن تنظر إلى اخلطاب اخلتامي كمقابلة - بعد مباراة كرة قدم فاز فيها 

فريقك، ميكنك أن تؤكد على األسباب التي جعلت فريقك يكسب، وميكنك أيضًا أن تنتقد انتقادًا بنَّاًء 

منهجية فريق املعارضة بشرح السبب الذي جعلهم يخفقون، ولكن ال ميكنك مراوغة العب املعارضة 

الذي صادف أن كان ماشيًا في ذلك الوقت. 
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إن الفرق بني مراوغة العب املعارضة )تفنيد حجة املعارضة(، وانتقاد منهجية املعارضة ميكن 

أن يبدو أمرًا ليس له أهمية كبيرة، ولكنه مع ذلك مهم وميكن أن يتعزز باستخدام هذين األسلوبني: 

1- استخدم نبرة أقل حدة وأكثر حتلياًل، مبعنى أن تهتم أقل بالسبب الذي يجعل من موقفك من 

القضية صحيحًا، وأن تهتم أكثر بالسبب الذي جعل فريقك يكسب املناظرة. 

2- استخدم الزمن املاضي كلما أمكن، على سبيل املثال بداًل من أن تقول »نقول أن ]س[« حاول 

أن تقول »لقد بيَّنا لكم أن ]س[«. 

ميكنك أن تبني ملاذا كسب فريقك املناظرة من خالل تقييم موقف معارضيك بشكل ناقد وأنت 

تشرح تفاصيل ذلك املوقف؟- على سبيل املثال افترض أن معارضيك قد جادلوا أن »]س[ على حق« 

)بغض النظر عما يعنيه ذلك(، إذا كنت ستفند هذا بخطاب مستقل فستهدف إلى:

)1( انتقاد طريقة عرض احلجة.

)2( استخدام هذا لبيان كيف أن »]س[ على خطأ«.

في اخلطاب اخلتامي ستجد أن األمر أكثر تأثيرًا إذا ما ركزت على مجرد النقد كأن تقول على 

سبيل املثال »أكد معارضونا أن ]س[ على حق، ولكنهم لم يبذلوا أي جهد إلثبات هذا التأكيد، في 

الواقع لقد سلم متحدثهم الثالث بهذه النقطة عندما ادعى ]ص[«. 

بنية اخلط�ب اخلت�مي

ليس ثمة بنية ثابتة للخطاب اخلتامي، ميكنك كمتحدث باخلطاب اخلتامي أن تبني خطابك بأي 

طريقة تختارها، وليست كل بنية متساوية من حيث اجلودة، فسيتم تقييم بنيتك على أساس قوة 

العشوائي  التجميع  من  أفضل  سيكون  املوضوعات  حسب  التحليل  فإن  ولذا  وفاعليتها،  تأثيرها 

لألفكار، أغلب متحدثي اخلطاب اخلتامي يحبون أن تكون لديهم بنية معينة يعملون على ضوئها، 

ولهذا فإننا سنتطرق هنا ألكثر طريقتني شيوعًا.

أن  للشروع في اخلطاب اخلتامي هي:  فإن أفضل طريقة  التي تختارها،  البنية  النظر عن  بغض 

حتدد موضوع املناظرة، ذلك ألن الغرض من اخلطاب اخلتامي هو إعطاء نظرة عامة وموجزة وبسيطة 
للمناظرة ككل، ولهذا فليس ثمة داع جلعله معقدًا، في العادة يكون املوضوع الذي حددته في مرحلة 

اإلعداد – على األقل باملعنى الواسع – هو نفسه موضوع املناظرة، ورغم أن هذا قد ال يكون مثيرًا، 

إال أنه طريقة آمنة للشروع في اخلطاب اخلتامي. 

اآلخر  والنصف  معارضيك،  موقف  ملناقشة  تقريبًا  اخلتامي  اخلطاب  نصف  تخصص  أن  هي:  األبسط  واملنهجية 

تقريبًا في مناقشة موقف فريقك، وهذا ال يعني إعطاء تقييم منصف للموقفني ألنه من الطبيعي أنك 
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ستنتقد موقف معارضيك انتقادًا حتليليًا عندما تلخصه، وتركز على نقاط القوة في موقف فريقك، 

كما أنه من املفترض أنك عندما تلخص موقفك ستبني كيف أن موقف فريقك قد أجاب على األسئلة، 

أو املشاكل التي أثارها معارضوكم. 

املناظرة خطوة  ملخص  إعطاء  أن تعيد سرد املناظرة كما حدثت، مبعنى  أخرى وهي:  منهجية  وهناك 

خطوة، هذه املنهجية ليست شائعة ألنها قد تكون مربكة، لكنها ميكن أن تكون مؤثرة وفعالة في 

مناظرة يكون فيها موقف املعارضة قد تغير خالل مجريات املناظرة، أو حيث تكون املوضوعات قد 

تطورت بشكل تدريجي أثناء املناظرة - على سبيل املثال ميكن أن تكون هذه املنهجية أفضل طريقة 

لشرح كيف تغير موقف معارضيك استجابة لتفنيد فريقك، وكيف كان هذا غير منسجم مع حجج 

معارضيك السابقة، وملاذا كسبتم املوضوعات الرئيسة التي كانت محل النزاع. 

أن تبني كيف اصطدم  تأثيرًا( وهي:  أكثر  بالضرورة  ليست  أنها  )رغم  تعقيدًا  أكثر  منهجية  وهناك 

الثالث  الدقائق  بتخصيص  هذا  ويتم  املناظرة،  أثناء  نوقشت  التي  املوضوعات  املوقفان في كل موضوع من 
األولى من اخلطاب اخلتامي في مقارنة ومقابلة املوقفني، والدقيقة األخيرة في تقدمي ملخص موقف 

فريقك، ومن ثم اخلامتة.

مازلنا بحاجة ألن نعرف ماذا يقصد بعبارة »املقارنة واملقابلة«. في ضوء هذه البنية، وهذه العبارة 

باختصار تعني الكشف عن عدد من املوضوعات الرئيسة في املناظرة، بإمكانك كمتحدث باخلطاب 

اخلتامي التنقل وتناول تلك املوضوعات، وفي داخل كل موضوع على حدة ميكنك حتديد حجة أو 

حجج معارضيك وتقدمي الرد املمكن، إما بالتقييم الناقد أو بتوضيح كيف أجاب فريقك على تلك 

احلجة، وفي نهاية كل موضوع ميكنك أن تبرز باختصار أي حجج أخرى قدمها فريقك في تلك 

النقطة. 

بعد أن حتملت عناء تقسيم املناظرة إلى موضوعات، فإنه يجدر بك اآلن أن تكوِّن تصورًا عامًا 

لتلك املوضوعات قبل عرضها وتلخيصها بعد ذلك، وبعد أن تلخص موضوعات املناظرة ميكنك أن 

تلخص منهجية فريقك قبل عرض خامتة قوية ومؤثرة. 

اختي�ر املو�سوع�ت

يعتبر اختيار املوضوعات أو األسس التي يقوم عليها اخلطاب اخلتامي شبيهًا بعملية اختيار 

املوضوعات واجلوانب التي يتعرض لها خطاب املتحدث الثالث، حتمًا ستكون هناك موضوعات كثيرة 

في املناظرة، ولذا فال يكفي أن تقتصر على اختيار بعض املوضوعات األكثر أهمية من بني هذه 

املوضوعات، وإن فعلت ذلك فإنك ستفوت أفكارًا مهمة، بداًل من ذلك عليك أن تقوم بتجميع موضوعات 

وحجج املناظرة في مجاالت أو تصنيفات أكبر وأعم، متامًا كما يفعل املتحدث الثالث اجليد عندما 

يقوم بتجميع احلجج واملوضوعات الفرعية في أطر محددة استعدادًا للتفنيد. 

املرشد في فن املناظرة )منوذج بطولة العالم ملناظرات املدارس(... الفصل الرابع - املداخالت واخلطب اخلتامية



231

باعتبارك متحدث اخلطاب اخلتامي ستقوم أنت واملتحدث الثالث باملهمة نفسها تقريبًا من حيث 

اختيار املوضوعات الالزمة لبنية خطابك، ويفترض بك أال تختار املوضوعات نفسها التي اختارها 

املتحدث الثالث، ألنك إن فعلت ذلك فإن اخلطاب اخلتامي سيكون نسخة مكررة من خطاب املتحدث 

الثالث، وهذا بالطبع ليس الهدف من اخلطاب اخلتامي، ألن طبيعة هذا اخلطاب هي عبارة عن أربع 

دقائق إضافية من احلديث لفريقك، فإذا كان بإمكانك االستفادة منها في النظر إلى املناظرة من 

زاوية أخرى، فهناك احتمال أن تكون قد تناولت املوضوع بطريقة أكثر شمولية، وهذا ال يعني أن على 

املتحدث الثالث ومتحدث اخلطاب اخلتامي مناقشة محتوى مختلف )رغم أن اخلطاب اخلتامي بالفعل 

الثالث ومتحدث اخلطاب  املتحدث  على  أن  يعني  ما(، وإمنا  نوعًا  بطريقة مختلفة  أقصر ويعرض 

اخلتامي أن يختارا تصنيفات أو زوايا مختلفة ملناقشة احملتوى نفسه. 

من املهم أن تتذكر أن اخلطاب اخلتامي هو فرصتك األخيرة إلقناع احلكم بأنك تستحق الفوز 

التفنيد، عليك أال تركز بالضرورة على احلجج  باملناظرة ولهذا السبب، كما هو احلال عمومًا في 

األكثر قوة لفريقك، أو على تلك اجلوانب من املناظرة التي تشعر حيالها بالثقة، بل عليك التركيز أواًل 

على تلك اجلوانب املهمة من املناظرة التي ال تشعر بالثقة حيالها ألنها ستكون من األسباب األكثر 

احتمااًل خلسارتك، ولهذا عليك أن توليها اهتمامًا خاصًا لكي تبني كيف مت لكم كفريق التغلب في 

تلك املوضوعات. 

وأخيرًا، ابحث عن األسباب احملددة التي ميكن أن تكون وراء خسارة معارضيك للمناظرة - على 

سبيل املثال، ميكن أن يكون معارضوك قد حددوا أهدافًا لم يتمكنوا هم أنفسهم من حتقيقها، أو 

قطعوا وعودا بدعم منوذج لم يذكر سوى في خطاب املتحدث األول، وباملثل فإن معارضيك قد يكونوا 

تناسوا أن يفندوا واحدة من حججكم، فعليك أن تتناول هذا ألنه قد يكون نقطة فاصلة لصاحلك.

كما ذكرنا سابقًا ال يستحب أن تقول: »لقد خسر معارضونا بسبب...«. بل عليك أن تبرز أي 

مشاكل محددة واجهها معارضوكم وكانت السبب في رأيك في خسارتهم. كما يعرف املناظرون من 

ذوي اخلبرة أنه ليس ثمة شيء يؤثر في قرار احلكم مثل الوعود التي ال حتقق، فإذا كان معارضوك 

قد قطعوا على أنفسهم وعودًا ولم يفوا بها عليك أن تـُذكر اجلمهور واحلكم بذلك بأوضح ما ميكن 

من التعبيرات. 

التف�عل بني اخلطب اخلت�مية وخطب املتحدث الث�لث

ذكرنا سابقًا أن املداخالت واخلطب اخلتامية ال تغير كثيرًا من خصائص أسلوب التناظر اجليد، 

ولكنها مع ذلك تؤثر على البنية املثالية، وبشكل خاص فإن وجود اخلطب اخلتامية له أثر على البنية 

املثلى خلطاب املتحدث الثالث. 

املرشد في فن املناظرة )منوذج بطولة العالم ملناظرات املدارس(... الفصل الرابع - املداخالت واخلطب اخلتامية



232

الثالث هو املتحدث األخير في الفريق، وعليه فمسؤولية  بدون اخلطب اخلتامية يكون املتحدث 

املتحدث الثالث أن يقدم ملخصًا مفصاًل ملوقف الفريق، ومبعنى أدق سيكون على املتحدث الثالث أن 

يلخص الفكرة ومنهجية موقف الفريق، باإلضافة إلى تلخيص حجج كل متحدث على حدة. 

ولكن عندما يستعان باخلطاب اخلتامي يصبح هو اخلطاب األخير للفريق، ولهذا فإن جل امللخص 

املتحدث  يكون على  إلى متحدث اخلطاب اخلتامي، وبذا  ينتقل  الفردية(  )حتديدًا ملخص احلجج 

الثالث فقط أن يركز على التفنيد وأن يلخص بشكل موجز للغاية الفكرة ومنهجية املوقف، ورمبا يذكر 

تقسيم الفريق )مبعنى، العناوين اخلاصة بخطب املتحدثني األول والثاني(، ويترك امللخص املفصل 

للحجج ملتحدث اخلطاب اخلتامي. 

الأ�سلوب واخلطب اخلت�مية

سبق أن تعلمنا في الفصل الثالث من هذا الكتاب أن األسلوب يجب أن يكون مناسبًا للسياق، 

ما يجدر أن نبرزه هنا هو سياق اخلطاب اخلتامي، ينبغي أن يكون اخلطاب اخلتامي حتليليًا )وليس 

هجوميًا(، كما أنه ينبغي أن يكون مختلفًا عن خطاب املتحدث الثالث، ولهذا فإن هذا املبدأ يجب أن 

يحكم أسلوب اخلطاب اخلتامي، حيث من املفترض أن تتحدث بأسلوب هادئ وعقالني بدون احلاجة 

إلى رفع الصوت أو التحدث بسرعة، كما أنك في الوقت ذاته بالطبع ال تريد أن تهدهد اجلمهور كي 

ينام، ولكن جتنب فخ التوتر واالضطراب، غالبًا ما يحتاج متحدث اخلطاب اخلتامي إلى تناول نقاط 

كثيرة نسبيًا في وقت قصير نسبيًا، ولذا فإن أفضل طريقة لعمل هذا هي أن حتافظ على الهدوء 

وضبط النفس، وليس هناك ما هو أسهل من أن تصاب بالتوتر أثناء اخلطاب اخلتامي، ولكن تذكر 

دائمًا أن هذا ليس في صاحلك أبدًا.

أخيرًا عليك أن حتاول كلما أمكن أن تقدم أسلوبًا مختلفًا عن أسلوب املتحدث الثالث في فريقك، 

ورغم أن هذا أقل أهمية إال أنه مفيد جدًا، فكما أن التنوع في حتديد املوضوعات يعتبر تصرفًا 

مرحبًا به، فكذلك التنوع في األسلوب. 
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التحكيم 

المقدمة
بإعداد  تتعلق  مقترحات  أوردنا  وقد  املناظرة،  وطرق  أساليب  على  تركيزنا  كان  سبق  فيما 

االجتاه  سيكون  الفصل  هذا  في  للحجج،  املقنع  العرض  وأسلوب  املعارضني،  وتفنيد  احلجج، 

التقييم  عمل  تتطلب  التي  الصعبة  املهمة  وهي  التحكيم،  مبادئ  سنتناول  ألننا  ما  نوعًا  مختلفًا 

في  متضمنًا  ليس  الفصل  هذا  باملناظرة،  الفوز  يستحق  من  وتقرير  للمتناظرين  الالزم 

بهذا  تعنى  اإلجنليزية  باللغة  كثيرة  كتيبات  هناك  ألن  الكتاب  هذا  من  اإلجنليزية  النسخة 

املوقع:  على  االطالع  اجلانب  هذا  في  االستزادة  يريد  ملن  ميكن  املثال  سبيل  )على  اجلانب، 

باللغة  للتحكيم  دليل  لتوفير  خصيصًا  كتب  فقد  الفصل  هذا  أما   ،(www.schooldebate.com
العربية يستفيد منه املتناظرون في كافة أنحاء العالم العربي، مع األخذ باالعتبار أن املبادئ الواردة 

في هذا الفصل هي ذاتها املستخدمة في فن املناظرة بشكل عام، سواء كانت املناظرة باللغة العربية، 

أو باللغة اإلجنليزية، أو بأي لغة أخرى. 

سنناقش في هذا الفصل موضوع التحكيم بأسلوبني مختلفني إلى حد ما: األسلوب األول هو 

األسلوب املتبع في بطولة العالم ملناظرات املدارس، أما األسلوب الثاني فهو أسلوب مناظرات قطر 

املتبع في مدارس دولة قطر، واألسلوبان متطابقان إلى حد كبير كما سنرى، ويبرز الفرق الوحيد 

بني األسلوبني في نظام توزيع العالمات.

يستهويه  كنت ممن  فإذا  الكتاب،  هذا  من  السابقة  للفصول  مكماًل  ليكون  الفصل  هذا  ُصمم 

التحكيم في املناظرات، فعليك أن تفهم جيدا مبادئ املناظرة املؤثرة أواًل، هذا ال يعني أنك حتتاج أن 

تكون مناظرًا أو مدربًا خبيرًا لكي تكون حكمًا جيدًا، فبعض أفضل احلكام في العالم ال تتوافر لديهم 

اخلبرة كمناظرين أو مدربني، ولكن عليك أن تفهم املبادئ واألساليب األساسية للتناظر اجليد لكي 

يتسنى لك حتديد الفريق الذي يستحق الفوز في املناظرة وكذلك تقدمي املالحظات والتعليقات املفيدة 

لكال الفريقني املتناظرين، ولهذا أقترح قراءة هذا الفصل بعد قراءة الفصول األربعة السابقة من هذا 

الكتاب واستيعابها جيدًا، كما يجب على كل حكم أن يفهم على وجه التحديد أدوار املتحدثني كما مت 

شرحها وتفصيلها في اخلطوة اخلامسة في الفصل األول، )وكما أن املناظرين املبتدئني سيقرؤون 

فقط األجزاء املخصصة لهم من الفصول األربعة السابقة في هذا الكتاب، فإن احلكام اجلدد ميكن 

لقراءة األجزاء  ينتقل احلكام اجلدد  تلك األجزاء فقط كذلك، ويفضل أن  أن تقتصر قراءتهم على 

املخصصة للمتوسط واملتقدم بعد أن يكونوا قد حكـَّموا عددًا ال بأس به من املناظرات(.
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دور احلكم

ستقوم بدورك كحكم مبهمتني أساسيتني: 

• حتديد الفائز في املناظرة )ولكي يتسنى لك هذا ستقوم بإعطاء عالمات لكل واحد من املتناظرين(.
• تقدمي املالحظات والتعليقات املفيدة للمتناظرين، وتوضيح جوانب القوة وجوانب الضعف في 

أداء كل منهم، وتقدمي االقتراحات والنصائح لتحسني أداء كل من املتناظرين. 

سنناقش عملية تقدمي املالحظات والتعليقات الحقًا في هذا الفصل، أما اآلن فسنركز على الدور 

األول، وهو اختيار الفريق الفائز في املناظرة وتوزيع العالمات. 

إن مهمة حتديد الفائز في املناظرات ليست دائمًا أمرًا هينًا، ولكنها رغم ذلك ليست مستحيلة، ألن 

مهمتك كحكم هي حتديد الفائز في مناظرة شاهدتها أنت بنفسك، وهنا يبرز جانب البساطة في 

األمر، قد يتساهل احلكام في جعل بعض العوامل تؤثر على قرارهم، ولكن يجب أال يكون لهذا التأثير 

وهذه العوامل أي عالقة مبوضوع إعطاء العالمات واختيار الفريق الفائز، وعلى احلكم حتديدًا أال 

يهتم مبوضوع ما إذا كان يتفق أو يختلف مع القضية املطروحة للمناظرة - ولنفترض على سبيل 

املثال أن القضية املطروحة للمناظرة هي: »يعتقد املجلس أنه يجب أن تكون هناك مقاعد مخصصة 

للنساء في البرملان«. ميكن حلكم معني أن يعتقد أن هذه فكرة جيدة، ولكن لكي يفوز فريق املعارضة 

مثاًل فعلى احلكم أن يتحرر من رأيه الشخصي، وأال يجعل لذلك الرأي الشخصي أي تأثير على 

نتيجة املناظرة، وهنا تكمن الصعوبة رمبا، وقد نتقبل التحكيم من حكم يشرح قراره مبا يلي: »لقد 

فاز مبناظرة اليوم فريق املعارضة ألنهم كانوا األقدر على تدعيم حججهم بأسباب وجيهة ومقنعة 

وأمثلة واضحة وقوية، كما أن أسلوبهم في عرض احلجج وتفنيد حجج اخلصم كان أكثر تأثيرًا«. 

»لقد نظرت في احلجج  املناظرة:  لقرار حكم  التالي  نتقبل الشرح  ولكن سيكون من الصعوبة أن 

املقدمة من الفريقني، وقررت أن حصول املرأة على مقاعد مخصصة في البرملان أمر جيد، ولهذا فإن 

مناظرة اليوم قد فاز بها فريق املواالة«. والسبب في ذلك أن هذا الشرح يعتبر مثااًل واضحًا على 

أن احلكم أصدر قراره بناء على جانب القضية التي يؤيدها هو، وليس على أساس الفريق الذي 

استحق الفوز باملناظرة، كما أن املتناظرين ليس مبقدورهم اختيار جانب القضية التي سيناظرون فيه، فباملثل 

يجب على احلكام أال يسمحوا آلرائهم الشخصية حول القضية املطروحة للمناظرة أن تؤثر على حكمهم على مجريات 
ونتائج املناظرة. 

يعتبر هذا األمر جانبًا من مبدأ عام متبع في كل من بطولة العالم ملناظرات املدارس ومناظرات 

قطر، ومفاده: أن املناظرات يجب أن يتم حتكيمها بأسلوب منطقي وعقالني، وهذا يعني أنه حتى وإن كان 

احلكام ال يتفقون في الغالب مع القضايا املطروحة أو أي جانب منها، فإنهم ملزمون بتقدمي األسباب 

املنطقية والعقالنية للعالمات التي أعطوها لكل فريق، باإلضافة إلى القرار النهائي، على أن يكون 

كل هذا مرتبطًا متامًا مبجريات املناظرة كما حدثت، فمن املستساغ عقاًل ومنطقًا، على سبيل املثال، 

أن يتم إعطاء عالمات أعلى للمتحدث بسب أن حججه أكثر عقالنية، أو أن املتحدث يتمتع بأسلوب 
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عرض أكثر إقناعًا، أو أنه يستخدم األمثلة والبراهني بشكل أكثر فاعلية، إلى غير ذلك من األسباب 

املنطقية، ولكن ليس من املستساغ مطلقًا أن يتم إعطاء عالمات أعلى ملتحدث على أساس أنه يلبس 

مالبس أنيقة، أو أنه اشتهر بأنه مناظر جيد، أو إلى غير ذلك من األسباب الواهية، والقاعدة الذهبية 

التزم باملبدأ الذي يقول: »مهمتك هي أن تقرر الفريق الذي فاز في املناظرة على أساس مجريات  هي:  هذا  في 

املناظرة التي شاهدتها أنت بنفسك، وليس على أساس مواقف مسبقة«. 

مع�يري التحكيم

حلسن احلظ فإنه ال يطلب من احلكام أن يقرروا من يكون الفائز في أي مناظرة دون إعطائهم 

معايير واضحة ترشدهم إلى الوصول إلى النتائج املنطقية والعقالنية املتوقعة منهم، سبق أن حتدثنا 

عن هذه املعايير في مقدمة هذا الكتاب، ونوضحها هنا أكثر:

األسلوب هو الطريقة التي يستخدمها املتحدث في عرض احلجج والبراهني، وهو ما يحدد مدى 
منطقية املتحدث وقدرته اإلقناعية، في النظام املتبع في بطولة العالم ملناظرات املدارس يعطى 

أسلوب املتحدث عالمة بني 24 )أسلوب ضعيف جدًا(، و32 )متميز جدًا(، والعالمة املتوسطة 

هي 28، أما في النظام املتبع في مناظرات قطر فيعطى األسلوب العالمة من 10، وتكون أدنى 

عالمة هي 5 .

احملتوى يشير إلى املواد التي يعرضها املتحدث، وهذا يتضمن تقييم جودة احلجج املستقلة التي 
أعدها املتحدث، وجودة حجج التفنيد التي وجهها نحو حجج املعارضة، في النظام املتبع في 

بطولة العالم ملناظرات املدارس يتم تقييم محتوى كل متحدث على حدة وعلى أساس العالمات 

بني 24 )محتوى ضعيف جدًا( و32 )محتوى متميز(، وتكون العالمة املتوسطة هي 28، أما في 

النظام املتبع في مناظرات قطر فإن احملتوى يتم تقييمه على أساس العالمة النهائية من 10، 

وتكون العالمة األدنى في هذا النظام هي 5 .

اإلستراتيجية  تشير إلى تنظيم اخلطاب، وهذا يتضمن تقييم كيف أن املتحدث قد نظم عناصر 
خطابه بشكل واضح، وكيف أنه قد أدرك بالفعل القضايا الرئيسة للمناظرة، وكيف أن حجج 

املتحدث تتسق متامًا مع احلجج التي يتقدم بها زمالؤه في الفريق، وكيف أن اخلطاب يتناسب 

متامًا مع الوقت املخصص له؟، في النظام املتبع في بطولة العالم ملناظرات املدارس يتم توزيع 

)إستراتيجية   16 جدًا(،  ضعيفة  )إستراجتية   12 التالي:  النحو  على  اإلستراتيجية  عالمات 

 10 التالي:  النظام  فيتبع  قطر  مناظرات  في  أما   ،14 هي  املتوسطة  العالمة  متميزة(، وتكون 

العالمة النهائية، وتكون العالمة األدنى هي 5، وهذا يعني أن في نظام بطولة العالم ملناظرات 

املدارس يتم اعتبار اإلستراتيجية نصف األسلوب واحملتوى من حيث األهمية والوزن في توزيع 

العالمات، أما في مناظرات قطر فاإلستراتيجية متساوية مع األسلوب واحملتوى من حيث األهمية 

والوزن في توزيع العالمات. 
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سوف نتحدث الحقًا عن اجلوانب املختلفة لتحكيم كل من هذه العناصر املستقلة، ولكن قبل أن 

ننتقل إلى هذه التفاصيل، سنتناول املبادئ العامة الستخدام هذه العناصر الثالثة في التحكيم.

جمع عالم�ت الأ�سلوب واملحتوى والإ�سرتاتيجية

في كل من النظام املتبع في بطولة العالم ملناظرات املدارس والنظام املتبع في مناظرات قطر 

يتم إعطاء كل متحدث في النهاية العالمة الكلية، وتكون هذه العالمة في كال النظامني هي إجمالي 

عالمات املتحدث في احملتوى واألسلوب واإلستراتيجية، وحتتسب كالتالي:

 عالمة املتحدث في األسلوب

+ عالمة املتحدث في احملتوى

+ عالمة املتحدث في اإلستراتيجية

= العالمة النهائية للمتحدث

وهذا يعني أن عالمات املتحدث في النظام املتبع في بطولة العالم ملناظرات املدارس تتراوح بني 

60 )أسلوب ضعيف جدًا ومحتوى ضعيف جدًا وإستراتيجية ضعيفة جدًا(، و 80 )أسلوب متميز، 

ومحتوى متميز، وإستراتيجية متميزة(، وتكون العالمة املتوسطة التي يتم إعطاؤها للخطاب اجليد 

70، أما في مناظرات قطر فيأخذ املتحدث عالمة من 30 كحد أقصى، و15 كحد أدنى. 

ليس ثمة استثناءات لهذه القاعدة، ألن العالمة النهائية يجب أن تكون إجمالي العالمات املعطاة 

لألسلوب واحملتوى واإلستراتيجية، ولكن يجب أن تعكس العالمة النهائية للمتحدث القوة اإلجمالية 

للخطاب من وجهة نظر احلكم - افترض على سبيل املثال أنك أعطيت خطابًا معينًا 28 لألسلوب، 

و30 للمحتوى، و15 لإلستراتيجية )حسب نظام بطولة العالم ملناظرات املدارس(، فإن هذا يعطي 

العالمة اإلجمالية 73 وهي املستوى اجليد، ولكن لنفترض أيضًا أن انطباعك العام عن اخلطاب أنه 

كان في الواقع خطابًا متوسطًا )يستحق العالمة 70 تقريبًا(، في هذه احلالة لديك خياران:

• ميكنك مراجعة العالمات اخلاصة بكل عنصر على حدة، فعندما تفكر في ذلك رمبا يكون السبب 
في أنك رأيت أن اخلطاب كان متوسطًا فقط هو أن املتحدث لم يتناول القضايا الرئيسة في املناظرة، 

ولم يفند حجج اخلصم بشكل جيد، في هذه احلالة سيوحي لك انطباعك العام بأن تخصم عالمات 

املتحدث في احملتوى واإلستراتيجية لكي يصبح املجموع 70 )مثاًل ميكنك تخفيض عالمة احملتوى 

إلى 28، واإلستراتيجية إلى 14(. 
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• ميكنك مراجعة االنطباع العام للخطاب، فعندما تفكر فيه رمبا تدرك أن انطباعك العام عن 
اخلطاب كان خاطئًا، أو قد تدرك، عندما تفكر أكثر في السبب الذي جعلك تعطي عالمات عالية 

للمحتوى واإلستراتيجية، أن العالمة الكلية العالية هي في احلقيقة مبررة وصحيحة. 

أن  بإمكانك  مثاًل   - املستقلة  العام والعالمات  االنطباع  من  كاًل  تراجع  أن  بالتأكيد  ميكنك   •
إلى 14، وبذلك  لإلستراتيجية  إلى 29، والعالمة املخصصة  للمحتوى  العالمة املخصصة  تخفض 

تعطي عالمة نهائية قدرها 71. 

وإذا ما واجهت مثل هذه املعضلة فليس ثمة منهجية واحدة هي الصحيحة، بناء على مقتضيات 

احلال قد يكون من املستساغ أن تراجع العالمات املستقلة، أو أن تراجع االنطباع العام، أو تراجع 

كليهما معًا، لكن ما يهمنا هنا هو أن عالماتك يجب أن تعكس انطباعك العام عن اخلطاب وتقييماتك 

املستقلة لكل من األسلوب واحملتوى واإلستراتيجية. 

ميكن أن نلخص هذا األمر في اجلدول التالي املستقى من اجلدول املوجود باللغة اإلجنليزية على املوقع
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ليس من السهل أن نحدد نظريًا ماذا نعني بعبارات مثل »ممتاز«. »جيد« أو »مقبول«. ولهذا يجب 

أن يتم تقييم املتحدثني في كال النظامني على أساس مدى التوقع املعقول للخطاب في ذلك املستوى 

احملدد من املناظرة - فمثاًل اخلطاب الذي يعتبر »ممتازًا« ملناظر في الصف الثامن ميكن أن يكون 

فقط »مقبواًل« في مسابقة ملناظرين في الصف الثاني عشر. 

جتميع عالم�ت املتحدثني لتقرير النتيجة

في كال النظامني اللذين حتدثنا عنهما سابقًا، هناك أربعة متحدثني في كل فريق، ثالثة منهم 

لتقييم  يقدمون اخلطب املستقلة، وواحد يقدم اخلطاب اخلتامي، سوف نتناول التفاصيل احملددة 

اخلطب اخلتامية الحقًا، أما اآلن فسنتعرض للطريقة التي يستخدمها احلكام في جتميع العالمات 

لكل متحدث على حدة لكي يتسنى لهم الوصول إلى قرار بذلك. 

تكون العالمة النهائية للفريق في كل من النظام املتبع في بطولة العالم ملناظرات املدارس والنظام 

املتبع في مناظرات قطر هي إجمالي العالمات لكل خطاب على حدة، وحتتسب كالتالي:

 عالمة اخلطاب األول

+ عالمة اخلطاب الثاني

+ عالمة اخلطاب الثالث

+ عالمة اخلطاب اخلتامي

= العالمة اإلجمالية للفريق

كما هو احلال في جمع عالمات األسلوب واحملتوى واإلستراتيجية للحصول على العالمة الكلية 

للمتحدث فليس ثمة استثناء للقاعدة، حيث إن العالمة الكلية للفريق هي إجمالي العالمات التي مت 

إعطاؤها لكل خطاب على حدة، وعلى وجه التحديد – على عكس بعض األنظمة املتبعة في بعض 

أمناط املناظرات - ليس ثمة عنصر إجمالي آخر يضاف إلى هذا- مثاًل »عمل الفريق« ال في النظام 

املتبع في بطولة العالم ملناظرات املدارس، وال في النظام املتبع في مناظرات قطر. 

النهائية؟ واإلجابة بسيطة وهي: في كال النظامني يكون الفريق  النتيجة  فكيف إذًا يتم حتديد 

الفائز هو دائمًا الفريق الذي يحرز أعلى العالمات اإلجمالية، كما أنه ليس ثمة تعادل في حتكيم 

املناظرات في كال النظامني، وعلى كل حكم أن يختار فريقًا فائزًا في كل مناظرة. 

وليس هناك استثناءات لهذه القاعدة أيضًا، فليس ثمة حاالت ميكن أن يفوز فيها فريق أحرز 

عالمات أقل من اآلخر، وكما أن العالمات التي مت إعطاؤها لألسلوب واحملتوى واإلستراتيجية يجب 

للفريق  أن تعكس تقييم احلكم الكلي للخطاب، فإن عالمات اخلطب املنفردة والعالمات اإلجمالية 

التي تنتج عن هذا يجب أن تعكس تقييم احلكم الكلي للمناظرة، ولهذا ال يجوز أن يقول أحد احلكام: 
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»لقد استحق املواالة الفوز باملناظرة من وجهة نظري، ولكنني عندما قمت بجمع العالمات وجدت 

أنهم خسروها«. إذا كانت احلالة هكذا فإن على احلكم أن يعيد النظر في عالمات املتحدثني بتغيير 

عالمات املتحدثني في األسلوب واحملتوى واإلستراتيجية لكي تعكس انطباع احلكم العام للمناظرة. 

وكما أن هناك احتمااًل بوجود اختالف بني تقييم احلكم ألسلوب ومحتوى وإستراتيجية املتحدث، 

وبني تقييم احلكم اإلجمالي للخطاب بشكل عام، فإن هناك أيضًا احتمال أن ينشأ نوع آخر من 

االختالف بني تقييم احلكم للمتحدثني كل على حدة، وبني تقييم احلكم اإلجمالي للمناظرة بشكل عام، 

ولتوضيح هذه املسألة لنفترض أنك كنت حتكم في مناظرة ما، وقد وجدت نفسك في هذا املوقف: 

أعلى  الذين أحرزوا  املعارضة هم  باملناظرة، ولكن  فازوا  املواالة قد  إن  الفطري  لك حدسك  يقول 

العالمات، في هذه احلالة ميكنك عمل شيئني:

• ميكنك مراجعة عالمات املتحدثني كل على حدة بتغيير عالمات األسلوب واحملتوى واإلستراتيجية 
لكي يكون للمواالة العالمات األعلى، ويستحق األمر إعادة النظر في تلك العالمات، عندما تفكر في 

السبب الذي جعل العالمات التي أعطيتها أنت للفريق ال تعكس احلدس الفطري لديك عن املناظرة 

بشكل عام، فتقرر على هذا األساس أنه ينبغي مراجعة عالمات واحد أو أكثر من املتحدثني - على 

الثاني  التي أعطيتها، وحينها جتد أنك أعطيت اخلطاب  العالمات  إلى  النظر  املثال ميكنك  سبيل 

للمواالة عالمات أعلى من اخلطاب الثالث للمعارضة مثاًل، ولكنك كنت بالفعل تعتقد أن املعارضة 

الثالث قدم خطابًا أفضل، ففي مثل هذه احلالة ينبغي عليك أن تغير العالمات لتعكس مثل هذا 

احلدس أو االنطباع العام لديك.

باملناظرة، إن  الفوز  ميكنك مراجعة انطباعك العام عندما تقرر أن املعارضة فعاًل استحقوا   •
الهدف اجلوهري لتخصيص عالمات للمعايير وعالمات للمتحدثني هو أن نتجنب االعتماد الكلي على 

احلدس والبديهة، وأن تكون هناك مبادئ عامة توجه حدسنا، قد تقرر حال النظر في العالمات التي 

أعطيتها لفريق أو ملتحدث ما أن عالماتك بالفعل تعكس النتيجة، وأن املعارضة تستحق بالفعل أن 

تفوز- لنفترض على سبيل املثال، أن املعارضة األول، واملواالة الثالث كالهما قاما بعرض خطابني 

متميزين، ولكن بسبب أن خطاب املواالة الثالث جاء متأخرًا فقد كان له تأثير أكبر على انطباعك 

العام للمناظرة، ولهذا فإنه يجدر بك في مثل هذه احلالة أن جتعل انطباعك العام يسترشد بالعالمات 

التي أعطيتها، وذلك لتجنب أي نوع من احملاباة أو التحيز. 

يتضح لنا من مناقشة استخدام العالمات واملعايير أن التحكيم الفعال يتطلب دائمًا موازنة دقيقة 

بني عدد كبير من العوامل، في النظام املتبع في بطولة العالم ملناظرات املدارس، وفي النظام املتبع 

في مناظرات قطر ليس ثمة عامل واحد فقط هو املسؤول الوحيد عن الفوز باملناظرة أو خسارتها، 

وليس ثمة شيء اسمه اخلسارة التلقائية أو الفوز التلقائي، وهذا مبدأ مهم ينبغي أن نتذكره نظرًا 

ألنه قد يكون من املغري في بعض األحيان أن ُينظر إلى عامل بعينه على أنه عامل حاسم أو فاصل، 
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ففي بعض أنظمة املناظرات األخرى على سبيل املثال، ميكن أن يخسر الفريق إذا لم يفند كافة 

حجج اخلصم، أما في النظام املتبع في بطولة العالم ملناظرات املدارس، وكذلك في النظام املتبع في 

مناظرات قطر فإنه ينبغي معاقبة الفريق الذي يخفق في تفنيد حجة مهمة من حجج اخلصم، ولكن 

هذا اإلخفاق يظل واحدًا من العوامل التي حتدد النتيجة وليس العامل الوحيد، ميكننا أن نتخيل 

وضعًا صعبًا يقوم فيه متحدث ما بتوجيه مالحظة مهينة - على سبيل املثال مالحظة عنصرية أو 

متحيزة جلنس دون آخر، أو مالحظة غير مهذبة، بكل تأكيد ستتم معاقبة مثل هذه املالحظة بخصم 

عالمات األسلوب، ولكن حتى مثل هذه املالحظة لن تكون سببًا كافيًا – لوحدها – خلسارة الفريق 

للمناظرة.

حتكيم الأ�سلوب

في هذا اجلزء من الكتاب سنناقش بتفصيل أكثر أسس حتكيم األسلوب واحملتوى واالستراتيحية، 

وسنبدأ باألسلوب.

األسلوب هو قدرة املتحدث على التواصل بفاعلية مع جمهوره، وإذا ما صرفنا النظر عن احملتوى 

واإلستراتيجية فإن األسلوب يعني حتديدًا مقدرة املتحدث على اإلقناع والتأثير، ولهذا السبب فليس 

هناك شيء اسمه األسلوب املثالي، فكما أن لكل شخص أسلوبه املختلف في التحدث في احلياة 

اليومية، فكل مناظر له أسلوبه اخلاص في عرض احلجج والبراهني، ويختلف املتحدثون في الطرق 

التي يستخدمونها لتحقيق األسلوب الفعال. 

أو  العربية  اللغة  املناظرة )سواء كانت  لغة  أنه يجب أال نخلط بني األسلوب والطالقة في  على 

اإلجنليزية أو أي لغة أخرى(، مما ال شك فيه أن الطالقة جانب من جوانب األسلوب، ولكنها ليست 

إال جزءًا من نظام التقييم الكلي، فمن املمكن أن يكون املتحدث طليقًا إلى حد كبير في لغة املناظرة، 

ولكنه غير قادر على العرض بأسلوب مقنع ومؤثر، بينما ميكن أن يكون هناك شخص آخر ليس 

طليقًا في لغة املناظرة ويعاني من صعوبات لغوية أحيانًا في البحث عن الكلمات املناسبة، ولكنه رغم 

ذلك قادر على التأثير واإلقناع، في مثل هذه احلالة نتوقع أن املتحدث األكثر تأثيرًا وإقناعًا سيحرز 

أعلى العالمات في مجال األسلوب. 

ورغم أن األسلوب يتطلب تقييمًا كليًا، إال أنه ميكننا أن نسترشد بالنظر إلى بعض العناصر 

املرئي  األسلوب  جانب  من  العناصر  هذه  في  ننظر  أن  ميكننا  والفعال،  املؤثر  لألسلوب  الشائعة 

واألسلوب املنطوق أو الشفهي، ميكن أن يتضمن األسلوب املرئي املؤثر التواصل البصري اجليد 

اليد املؤثرة والصادقة، باإلضافة إلى حركة اجلسم الطبيعية أثناء احلديث  مع اجلمهور وحركات 

إلى غير ذلك من األمور، أما األسلوب الشفهي املؤثر فيتضمن سرعة حوارية معقولة وصوتًا يطابق 

مقتضى السياق واحلال، باإلضافة إلى تنويع في نبرة الصوت واستخدام جيد للفكاهة كلما كان ذلك 

مناسبًا، وهذه عوامل ينبغي النظر فيها وليست قواعد صارمة يجب اتباعها، فالكثير من املتحدثني 
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املؤثرين - على سبيل املثال يستخدمون حركات اجلسم بصورة فعالة جدًا، بينما جتد أن الكثير من 

املتحدثني اآلخرين نادرًا ما يتحركون أصاًل، كثير من املتحدثني يتحدثون بصوت مرتفع مستعينني 

بالكثير من النكات، بينما يتميز متحدثون آخرون بأنهم أكثر هدوءًا وأكثر عقالنية. 

حتكيم املحتوى

فيها حججه املستقلة وتفنيده حلجج اخلصم،  املتحدث مبا  بقوة حجج  يتعلق احملتوى أساسًا 

)ومبا أن املتحدث األول من املواالة، كما نعلم، ال يقوم بأي تفنيد فإن عالمة احملتوى للمتحدث األول 

في املواالة تتحدد كليًا على أساس قوة حججه املستقلة التي مت إعدادها مسبقًا(، ولتقييم فاعلية 

حجج وتفنيد متحدث ما ينبغي علينا أن ننظر في األساس املنطقي الذي تنبني عليه حجج املتحدث 

وبراهينه وقدرته على تدعيم ذلك األساس باألدلة املقنعة، وكما أشرنا سابقًا فإن الهدف ليس تقييم 

ما إذا كنا شخصيًا نتفق أو ال نتفق مع احلجج املقدمة من املتحدث أو الفريق، بل إعطاء تقييم 

موضوعي ملجريات املناظرة ومستوى احلجج.

ولذلك فإن املتحدث الذي لديه محتوى جيد ومقنع سوف يعرض حججًا منطقية ومؤثرة وتفنيدًا 

مدعمًا باألدلة واألمثلة واإلحصائيات، الخ.

 كما هو احلال في اجلوانب األخرى للمناظرة يجب علينا أن نحكم احملتوى مبوازنة وتقييم مختلف 

اجلوانب التنافسية، ولنفترض على سبيل املثال، أن متحدثًا ما يعرض حجة منطقية واضحة ومشروحة 

شرحًا مستوفيًا ولكنها تفتقر إلى الدليل والبرهان )مبعنى أنه ينقصها األمثلة أو اإلحصائيات(، في 

هذه احلالة ينبغي على احلكم أن يكافئ املتحدث على وضوحه ومنطقيته، ولكن عليه أن يعاقبه على 

افتقار حجته إلى الدليل والبرهان، وعلى هذا فإن حصول متحدث ما على درجة عالية في احملتوى 

يعتمد على الطريقة التي يتبعها احلكم في تقييم جوانب القوة والضعف في احملتوى الذي يعرضه 

املتحدث.

سبق أن تعرضنا في اخلطوة الثالثة من الفصل األول من هذا الكتاب لألسس التي تقوم عليها 

األمثلة املؤثرة، وذكرنا في ذلك املقام أن األمثلة يجب أن تكون حقيقية وعامة ومهمة، كما ذكرنا أيضًا 

أنه ينبغي شرح األمثلة وحتليلها بدقة، ذلك ألن الشرح املفصل والتحليل املتأني ضروري لكي تتأكد 

من أن املثال يوضح املبدأ العام بشكل جيد وال ميثل فقط حدثًا عارضًا، ولقد تناولنا مبدءًا آخر 

مفاده أنه من األفضل أن تشرح مثااًل واحدًا شرحًا مفصاًل وحتلله حتلياًل متعمقًا من أن تسرد قائمة 

طويلة من األمثلة تفتقر إلى التجانس والشرح والتحليل، كما ذكرنا أيضًا أن هناك أنواعًا أخرى 

من الدعم للحجج غير األمثلة، ففي الظروف املناسبة ميكن للمتحدثني أن يستخدموا اإلحصائيات 

أو اإلشارة إلى املواثيق واالتفاقات الدولية أو االقتباس منها، وفي النهاية، فاألمر متروك لنا كحكام 

لتقييم التأثير اإلجمالي للحجج واألدلة التي عرضها املتحدث. 
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ذكرنا سابقًا أن بعض أنواع األمثلة ال تشكل محتوى فاعاًل أو مؤثرًا، وهذه تتضمن ما يلي:

عن  عوضًا  االفتراضية  األمثلة  استخدام  إلى  املناظرين  بعض  ينساق  قد  األمثلة االفتراضية :   •
األمثلة احلقيقية، فعلى سبيل املثال، بداًل من شرح وحتليل حادثة حقيقية، يبدأ بعض املناظرين 

بعبارة: »تخيلوا لو...«. رغم أنه ليس ثمة خطأ في االفتراض كجزء من إستراتيجية شرح احلجة، 

حيث إن هناك الكثير من احلجج التي حتتاج إلى مناقشة العواقب احملتملة لسياسة معينة على 

سبيل املثال، إال أن االقتصار على االفتراض ال يكفي بحال كبديل لألمثلة احلقيقية الفعلية. 

• احلكايات الشخصية : عادة ما ينجرف املناظرون واملبتدئون منهم على وجه التحديد إلى استخدام 
أسلوب القصص الشخصية مثل: »قال لي صديقي...« أو »حدث لي ذلك اليوم في الفصل...«. 

وقد تكون هذه األمثلة صحيحة ولكن ينبغي جتنبها، ألنه من املستبعد أن تكون خبرة املناظر 

الشخصية جوهرية ومؤثرة إلى درجة كافية لكي تدلل على مبدأ عام.

طط : ناقشنا سابقًا عدم جدوى محاولة إثبات احلجج عن طريق تقدمي األمثلة املوغلة في  • الشَّ
الشطط والتطرف كما يحدث عادة عندما يسوق بعض املناظرين أدولف هتلر كمثال في بعض 

القضايا. 

• النصوص الدينية : يقع كثير من املناظرين وخصوصًا املبتدئني منهم في فخ االستعانة باألمثلة 
الواقع غير مجٍد، وذلك ألن  تفنيدهم، وهذا في  أو  الدينية كأمثلة تدعم حججهم  أو النصوص 

النصوص الدينية تستلزم أن يكون الطرفان املتناظران مؤمنني بتلك املبادئ واملعتقدات الدينية، 

وهذا ما ال يتوافر في كثير من املناظرات وخصوصًا في املناظرات الدولية، حيث يكون هناك 

متثيل لثقافات شتى، وثمة سبب آخر يجعل االستشهاد بالنصوص الدينية أمرًا غير ذي جدوى 

أن  إما  به  واالستشهاد  العادة،  في  للجدل  قابل  غير  الديني  النص  أن  وهو  املناظرات،  في 

يؤدي باملناظرة إلى طريق مسدود، أو يعرض النص الديني للنقد وهو أمر غير مقبول، كما أن 

االستشهاد بالنصوص الدينية يستوجب أن يكون احلكم عاملًا بالدين لكي يقيِّم حجية االستشهاد 

بالنص الديني وخصوصًا عندما يكون النص ظنيَّ الداللة ويحتمل تفسيرات عدة، وهذا أمر غير 

الديني إستراتيجية ضعيفة وغير  متيسر في كثير من احلاالت مما يجعل االستشهاد بالنص 

مجدية. 

الذي يستخدم أسلوبًا  فاملناظر  أن استخدامها محظور،  يعني  كون هذه األساليب ضعيفة ال 

ضعيفًا ويحاول أن يحلله ويشرحه بعناية ينبغي أن يكافأ على ذلك بل ويشجع على محاولته تدعيم 

حججه، ولكن ينبغي أن يحصل مثل هذا املناظر على عالمة أقل في احملتوى من تلك العالمة التي 

كان ميكن أن يتحصل عليها لو كان قد استخدم مثااًل أقوى وأكثر إقناعًا. 

إلى أسس حتكيم  ننتقل  أن  بتحكيم احملتوى، وقبل  املتعلقة  العامة  هذه هي األسس واملبادئ 

اإلستراتيجية علينا أن نتوقف قليال لنتحدث عن أمرين محددين هما: 
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• ينبغي أال تتأثر عالمة احملتوى للمتحدث بتفنيد الفريق اخلصم:
لنفترض أن املواالة األول عرض عددًا من احلجج القوية واملقنعة والواضحة، ولنفترض كذلك أن 

املعارضة األول عرض تفنيدًا متميزًا وردَّ على كل حجج املواالة األول وبكل فاعلية، في وضع مثل 

هذا قد ينساق احلكم إلى أن يقرر على أنه في ضوء التفنيد املتميز للمعارضة األول فإن املواالة 

األول ينبغي أن يتحصل على عالمة أقل في احملتوى، إال أن هذا سيكون أمرًا غير مقبول ألنه ينبغي 

مكافأة املتحدث الذي عرض حججًا مؤثرة ومقنعة وقوية بصرف النظر عن أن هذه احلجج قد مت 

تفنيدها بشكل فعال، وفي مثل هذه األحوال ميكن أن يحصل املعارضة األول على عالمة أعلى في 

احملتوى، ولكن هذا ال يعني خصم عالمة احملتوى للمواالة األول، وبصفتنا حكامًا يجب أال ننتظر حتى 

نسمع أي خطاب آخر في املناظرة لكي نحدد العالمة التي سنعطيها للحديث الذي نستمع إليه في الوقت احلاضر. 

وباملقابل لنفترض أن املواالة األول عرض حجة واهية مثل االعتماد على حجة تنطوي على تناقض 

منطقي في األساس، ولنفترض كذلك أن املعارضة األول لم يفند تلك احلجة، ففي مثل هذه احلالة 

قد يقول بعض احلكام: »كانت هذه احلجة ضعيفة، ولكني كافأتها بسبب أن املعارضة لم يفندوا تلك 

احلجة، ولكن هذه الطريقة خاطئة أيضًا، وينبغي علينا كحكام أن نكون محللني ناقدين للمناظرة التي 

نشاهدها ونحكمها، فعندما يكون محتوى املتحدث ضعيفًا، ينبغي أن يتحصل املتحدث على عالمة 

متدنية في احملتوى حتى وإن لم يفلح الفريق املعارض في تقدمي التفنيد اجليد لتلك احلجة الضعيفة، 

في مثال كهذا سنتوقع أيضًا أن تتم معاقبة املعارضة إلخفاقها في تفنيد احلجة، بل إننا سنعاقب 

فريق املعارضة إلخفاقه في تفنيد احلجة بشكل أكبر من معاقبتنا لفريق املواالة لعرضه حجة ركيكة. 

ولهذا فإن القاعدة الذهبية تقول: »احلجة القوية تظل قوية حتى وإن فندها اخلصم بطريقة فعالة«، وباملثل: 

»احلجة الضعيفة تظل ضعيفة حتى وإن لم يفندها اخلصم بطريقة فعالة«. 

• استخدام معلومات شخصية متخصصة :
مطلوب منا كحكام أن نكون محللني ناقدين ملا يطرح في املناظرة من أي جهة كانت، ولكن ونحن 

لدينا حول موضوع  متخصصة  نستعني مبعلومات شخصية  أن  علينا  ينبغي  ال  الدور  بهذا  نقوم 

املناظرة إذا لم يكن من املعقول أن نتوقع من املناظرين أنفسهم أن يعرفوا مثل هذه املعلومات. 

ولتوضيح هذه النقطة - لنفترض على سبيل املثال أنك أستاذ في علم االقتصاد ولديك معلومات 

م في  متخصصة في اجلانبني النظري والعملي ملوضوع التجارة العاملية، ولنفترض أيضًا أنك حُتكِّ

مناظرة حول سياسة التجارة العاملية، في هذه احلالة سيكون من املستساغ أن تعاقب املناظرين إذا 

ارتكبوا أخطاءًا أساسية في فهمهم للموضوع، أو إذا لم يكونوا على علم بحقائق عامة مهمة حول 

هذا املوضوع مثل املبادئ واألسس التي قامت عليها منظمة التجارة العاملية واألهداف التي تسعى 

إلى حتقيقها، ولكن لن يكون من املستساغ مطلقًا أن تعاقب املتحدثني ملجرد أنهم ال يشاركونك 

املعلومات املفصلة والتخصصية في هذا اجلانب، لو أن متحدثًا يبني أن لديه استيعابًا وفهمًا واضحًا 
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ومفصاًل للمحتوى، ويستخدم ذلك الفهم بشكل فعال في املناظرة فهذا سبب وجيه لكي يحصل مثل 

هذا املتحدث على عالمة جيدة جدًا في احملتوى، يجب علينا معشر احلكام أن نكون حذرين من أن 

تؤثر علينا آراؤنا ووجهات نظرنا اخلاصة، وفي الوقت ذاته يجب علينا أال نحكم مناظرة ما بشكل 

مختلف ملجرد أن لدينا معلومات متخصصة في املوضوع املطروح للمناظرة. 

فكذلك  أحكامنا،  على  تؤثر  املتخصصة  الشخصية  معرفتنا  جنعل  أال  علينا  أن  كما  وباملثل، 

علينا أن نكون حذرين من أن ننسب للمناظرين الفضل على حجج لم يطوروها مبا فيه الكفاية، 

وإمنا كوناها نحن لهم من بنيات أفكارنا ومعارفنا ومن توقعاتنا الشخصية - لتوضيح هذه النقطة 

سنضرب املثال التالي - افترض أنك حتكم في مناظرة حول القضية التالية: »يعتقد املجلس أن األمم 

املتحدة قد فشلت«. ولنفترض أيضًا أنك تعتقد في قرارة نفسك أن احلجة القوية املناسبة التي ميكن 

للمواالة أن يعرضوها هي أن فشل األمم املتحدة في مراقبة أسلحة الدمار الشامل في العراق بشكل 

فعال، وكذلك فشلها في منع حرب عام 2003م يجعلها منظمة فاشلة، لنفترض أن فريق املواالة قد 

ذكر العراق ولكنه لم يشرح هذا املثال ولم يحلله أو يطوره بالشكل املطلوب، ففي هذه احلالة سيكون 

من غير اإلنصاف أن تعتبر كحكم أن فريق املواالة قد قدم حجة العراق بالشكل املطلوب الذي ميكنه 

من إحراز عالمة عالية، والسبب في هذا أنك ستكون كمن يعطي العالمة للفريق على أساس ما كان 

يجب عليه أن يقول، أو على أساس ما كنت أنت تتمنى أن يقول وليس على ما قاله املتحدث أو الفريق 

بالفعل، وهذا بال شك مختلف متامًا عن تقدمي الفريق أو املتحدث فعاًل حلجة مستوفية لكافة الشروط 

الالزمة، قد يكون مثال العراق هو األساس الذي تقوم عليه حجة قوية، ولكنه سيظل مجرد مثال ما لم 

يتم تطويره وتدعيمه وشرحه وحتليله حتى يصبح حجة قوية ومؤثرة، وعليه فال ميكننا معشر احلكام 

أن نكافئ املناظرين على احلجج التي كان ينبغي عليهم أن يقدموها، ولكنهم لم يقدموها فعاًل.

حتكيم الإ�سرتاتيجية

يشير مفهوم »اإلستراتيجية« إلى عملية تنظيم اخلطاب، وبهذا فإن املفهوم يتعلق بطيف واسع 

من املوضوعات منها:

- متابعة األدوار املناسبة للمتحدثني في املناظرة.

- حتديد املوضوعات املهمة في املناظرة.

- االستخدام الفعال للوقت.

- التماسك واالتساق بني احلجج، وكذلك بني اخلطب.

في بعض املناظرات قد تكون هناك أمور عامة أخرى حتتاج إلى أن ينظر إليها على أنها جزء ال 

يتجزأ من اإلستراتيجية، ولهذا فهذه القائمة ليست شاملة ومستوفية، إال أن هذه هي املوضوعات 

العامة التي يجب علينا أن نراعيها عندما نقيِّم إستراتيجية متحدث ما، ولنأخذ كل واحدة على حدة.
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اأدوار املتحدثني

لكي يتسنى للحكم تقييم اإلستراتيجية، عليه أن يعرف ويفهم األدوار املختلفة لكافة املتحدثني كما 

ذكرناها في اخلطوة اخلامسة من الفصل األول من هذا الكتاب، فما يكون إستراتيجية جيدة جدًا في 

موضع ما من املناظرة قد يكون إستراتيجية ضعيفة في نقطة أخرى من املناظرة، على سبيل املثال 

- من الضروري على املواالة األول أن يـُعرِّف القضية، وهذه إستراتيجية جيدة، وعدم تقدمي مثل 

هذا التعريف يعتبر إستراتيجية ضعيفة، ولكن أن يقوم املتحدث الثالث في املواالة بتعريف القضية 

فهذا بدون شك إستراتيجية ضعيفة، وباملثل إن قيام املعارضة األول بتقدمي تعريف بديل في حال 

كون التعريف الذي قدمه املواالة األول تعريفًا معقواًل ومنطقيًا ومقبواًل فإن هذا يعتبر إستراتيجية 

ضعيفة جدًا، )إذا كنت غير متأكد من قواعد تعريف القضية فعليك مراجعة تلك القواعد بدقة قبل أن 

م أي مناظرة، ستجد هذه القواعد في اخلطوة األولى من الفصل األول من هذا الكتاب(، ومما  تـُحكِّ

ال شك فيه أن قضاء املتحدث األول من املعارضة معظم الوقت املخصص له في التفنيد يعتبر من 

اإلستراتيجية الضعيفة على كل حال ألنه يتوقع منه أن يقضي معظم الوقت املخصص له في رسم 

معالم موقف املعارضة وعرض احلجج املعدة مسبقًا.

حتديد املو�سوع�ت املهمة

تعد الطريقة التي يختارها املتحدث لكي يحدد املوضوعات الرئيسة للمناظرة ولكي يوزع وقته 

على هذه املوضوعات جانبًا مهمًا من جوانب املناظرة، وبالرغم من أن االختيار الفعال ملوضوعات 

املناظرة من قبل املتحدث قد تكون له آثاره على عالمة املتحدث في احملتوى، إال أن هذا األمر يعتبر 

أساسًا من جوانب اإلستراتيجية.

ميكن أن يتضمن اختيار املوضوعات، األمور التالية:

- االختيار الفعال للموضوعات كجزء من موقف الفريق نفسه.

- االختيار الفعال ملوضوعات التفنيد.

- املقارنة الفعالة للحجج باختصار.

لنأخذ مثااًل بسيطًا على هذا - افترض أن املواالة األول يعرض حجتني، واحدة منها هامة جدًا 

ومنطقية ومدعمة بشكل جيد، أما الثانية فال إثبات لها ويتم عرضها بطريقة غير فعالة، هذا الوضع 

قد يغري املعارضة األول لكي يخصص معظم وقت التفنيد للهجوم على احلجة الضعيفة على أساس 

أن هذه احلجة سهلة التفنيد، إال أن هذه إستراتيجية ضعيفة ألنه في األصل ينبغي الرد على احلجة 

الضعيفة بحزم وباختصار، بينما يحتاج املتحدث أن يخصص وقتًا أكثر واهتمامًا أكبر باحلجج 

املستوفية للشروط، أي احلجج املهمة واملقنعة واملؤثرة، وذلك ألن هذه هي احلجة األكثر أهمية في 

سياق املناظرة ككل. 
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قد  أحيانًا  أنهما  من  وبالرغم  مختلفان،  معياران  اإلستراتيجية واحملتوى  أن  يؤكد  املثال  هذا 

يكون لهما تعلق بجوانب متشابهة من اخلطاب، إال أنهما ميثالن اعتبارات مختلفة وينبغي أن يتم 

التحكيم فيهما بشكل منفصل - افترض على سبيل املثال، أن متحدثًا ما يستطيع أن يحدد بشكل 

هذه  في  بشكل ضعيف،  موضوع  كل  ليفند  ينطلق  للمناظرة، ولكنه  الرئيسة  املوضوعات  صحيح 

احلالة سيحصل املتحدث على عالمة عالية في اإلستراتيجية )لقدرته على حتديد املوضوعات بطريقة 

صحيحة(، ولكنه سيحصل على عالمات متدنية في احملتوى )على التفنيد الضعيف(، وباملثل فإن 

املتحدث الذي يقدم حججًا مقنعة ومدعمة بأمثلة جيدة ولكنه مع ذلك يقوم بذلك بطريقة غير منظمة، 

سيحصل على عالمة معقولة في احملتوى، ولكنه سيحصل على عالمة متدنية في األسلوب.

ال�ستخدام الفع�ل للوقت

لقد ذكرنا للتو جانبًا من جوانب االستخدام الفعال للوقت، وهو التقسيم اجليد للوقت على حسب 

املوضوعات املختلفة في اخلطاب، وهذا أحيانًا يشار إليه مبصطلح »التوقيت الداخلي«. غير أن علينا 

كحكام أن نراعي كذلك »التوقيت اخلارجي«. وهو إجمالي الوقت املخصص للخطاب بشكل عام. 

في العادة يتم حتديد الوقت املخصص للخطاب في كل مسابقة من مسابقات املناظرات بطريقة 

لكل  املدارس يخصص  ملناظرات  العالم  بطولة  فمثاًل - في  املسابقة،  تلك  أجواء وأهداف  تناسب 

خطاب ثمان دقائق، فإذا جتاوز املتحدث هذا الوقت بأكثر من 30 ثانية فإن على احلكم أن يخصم 

التحدث  على  أن يخصم عالمة واحدة  للحكم  )مثاًل ميكن  لإلستراتيجية  املخصصة  العالمات  من 

ملدة 30 ثانية فوق الوقت املخصص، كما ميكن أن يخصم عالمة أخرى في حال جتاوز املتحدث 

الدقيقة فوق الوقت املخصص(، بالرغم من أن على احلكام أال يكونوا شديدي الصرامة في موضوع 

التوقيت، إال أنه ليس من اإلنصاف أن يعامل الفريق الذي التزم بهذه التوجيهات متامًا كالفريق الذي 

جتاوز الوقت املخصص، وباملقابل فاخلطاب الذي ال يستغل الوقت املخصص له وينهي قبل انتهاء 

الوقت مبدة فإنه يعتبر خطابًا ذا إستراتيجية ضعيفة كأن )يستغرق اخلطاب سبع دقائق فقط من 

أصل ثمان دقائق وهو الوقت املخصص للخطاب(، في هذه احلالة ميكن أن يقرر احلكم أن يخصم 

من عالمات اإلستراتيجية، ولكن يجب على احلكم أن يتنبه إلى أن املتحدث بكل االحتماالت سوف 

يحصل على عالمة متدنية في احملتوى خصوصًا إذا ما أخذنا في االعتبار أن املتحدث قد فوت 

فرصة تطوير حججه بشكل متكامل. 
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مت��سك احلجج

إن التناظر دون شك أكثر بكثير من سلسلة من اخلطب الفردية، فكما أكدنا سابقًا أن التناظر 

الفعال يتطلب عمل فريق متعاون، وبالرغم من أنه ليس ثمة عنصر مستقل لعمل الفريق في قائمة 

معايير التقييم، إال أنه من املهم جدًا أن نراعي نحن معشر احلكام موضوع اتصال احلجج املختلفة 

وتعلقها ببعض في إطار اخلطاب الواحد، وبني اخلطب املختلفة في إطار الفريق، وعليه فإن من 

ضعف اإلستراتيجية أن يناقض املتحدث نفسه، أو يناقض زميله في الفريق، ولنفترض على سبيل 

املثال أن املواالة الثاني يناقض املواالة األول، فهذه بدون شك ستكون إستراتيجية ضعيفة، وميكن 

أن تكون أيضًا محتوى ضعيفًا حسب ظروف املناظرة، ولهذا فإن املواالة الثاني يستحق أن يحصل 

على عالمة متدنية في اإلستراتيجية. 

كما أنه من ضعف اإلستراتيجية أن يقدم الفريق موقفًا معلقًا، مبعنى موقفًا ال يقوم فيه املتحدث 

األول أو املتحدث الثاني أو كالهما معًا بدعم جانبهم من القضية بشكل مباشر، )سبق أن ناقشنا 

الذي  الفريق  أن يحصل  يجب  األول(،  الفصل  من  الرابعة  في اخلطوة  بالتفصيل  املعلقة  املواقف 

يقدم موقفًا معلقًا على عالمات أقل في اإلستراتيجية كما أنه يجب أن يحصل على عالمات أقل في 

احملتوى كذلك. 

حتكيم اخلطب اخلت�مية

سبق أن ناقشنا اخلطب اخلتامية في الفصل الرابع من هذا الكتاب، ولهذا فلن نكرر هنا كل 

النقاط التي أثرناها هناك، غير أن هناك نقطة مهمة جدًا تستحق الذكر هنا مرة أخرى وهي: أن 

الهدف من اخلطب اخلتامية هو إقناع احلكم واجلمهور مبزايا احلجج والتفنيد، ويقع بعض املناظرين في فخ 
استخدام اخلطاب اخلتامي في تقدمي حجج جديدة أو أمثلة جديدة كليًا أو تفسيرات جديدة كليًا 

للمناظرة بشكل عام، علينا كحكام أن نحذر من مكافأة مثل هذا التصرف، حتى وإن كانت احلجج 

أو األمثلة اجلديدة مقنعة فينبغي التنبه إلى أن الهدف من اخلطاب اخلتامي ليس تقدمي مثل هذه 

األمور، وعليه فإن املتحدث الذي يقوم مبثل هذا ينبغي أن يحصل على عالمات أقل في كل من 

اإلستراتيجية واحملتوى. 

يعتبر حتكيم اخلطب اخلتامية مطابقًا متامًا لتحكيم اخلطب األخرى في املناظرة، باستثناء نقطة 

واحدة مهمة ورئيسية، أال وهي: يتم تقييم كافة معايير اخلطب اخلتامية على أساس نصف العالمة املخصصة 

للخطب األخرى، ولذلك فإن العالمة املخصصة للخطب اخلتامية في بطولة العالم ملناظرات املدارس 
تتراوح بني 30 و 40، ويكون املتوسط فيها 35 )مبعنى أن عالمة احملتوى تتراوح بني 12 و 16، 

واألسلوب تتراوح بني 12 و 16، وعالمة اإلستراتيجية تتراوح بني 6 و 8(، أما في مناظرات قطر 

فتتراوح عالمة اخلطب اخلتامية بني 7.5 و 15، ويكون املتوسط فيها 10 )مبعنى أن عالمة احملتوى 
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تتراوح بني 2.5 و 5 وعالمة األسلوب تتراوح بني 2.5 و 5 وعالمة االستراتيجية تتراوح بني 2.5 

و 5(، إن أسهل طريقة للتعامل مع هذا الفرق هو أن تقرر العالمة على أساس امليزان املتبع للخطب 

األساسية، ومن ثم تأخذ نصف تلك العالمة للخطاب اخلتامي - لنفترض على سبيل املثال، أنك 

تعتقد كحكم أن محتوى اخلطاب اخلتامي الذي تقدم به متحدث ما كان متوسط اجلودة بالنسبة 

للمسابقة، في هذه احلالة ميكنك أن تعطيه العالمة 14 وهي نصف عالمة احملتوى املتوسط في أي 

من اخلطب األساسية.

ثمة سبب وجيه لتقييم اخلطب اخلتامية على أساس نصف العالمة املخصصة للخطب األخرى، 

وهو أنها تستغرق نصف الوقت املخصص للخطب األخرى، ولهذا ينبغي أن يكون الوزن التقييمي 

لها هو النصف من حيث حتديد النتيجة العامة للمناظرة، وهذه ليست فقط قاعدة ميكانيكية تطبق في 

حتديد العالمات، وإمنا هي أيضًا مبدأ أساسي للتفكير بشكل طبيعي فيمن يستحق الفوز باملناظرة، 

وملاذا؟ ولذا يجب علينا كحكام أن نتوخى احلذر من أن نقرر أن نتيجة املناظرة قد مت حتديدها على 

أساس الفرق بني اخلطب اخلتامية، طبعًا إال إذا كانت نتيجة املناظرة متقاربة قبل أن تبدأ اخلطب 

اخلتامية. 

حتكيم املداخالت

في الفصل الرابع، تناولنا أسس تقدمي املداخالت وقبولها ورفضها، ولذا فلن نتعرض لهذه النقاط 

مرة أخرى هنا، وإمنا سنركز على مبدأين إضافيني حول حتكيم املداخالت.

م على أساس املعايير، لقد حتدثنا عن معايير التحكيم املتمثلة  ـُقيَّ املبدأ األول : يتعلق بكون املداخالت ال ت

في األسلوب واحملتوى واإلستراتيجية، لكن ما مييز املداخالت هو أنها ال حتتاج إلى أن ينظر إليها 

على أنها من ضمن هذه العناصر، فبداًل من ذلك كما يوضح منوذج التقييم في آخر هذا الفصل، 

كل متحدث يحصل على عالمة منفصلة للمداخالت باإلضافة إلى عالماته في األسلوب واحملتوى 

واإلستراتيجية، وهذه العالمة يجب أن تعكس استعداد املتحدث لتقدمي املداخالت ومستوى جودة أي 

من املداخالت التي قبلها الفريق املعارض، واستعداد املتحدث لقبول املداخالت.

تعطى هذه العالمة في األساس لتغيير النتيجة الكلية للمتحدث، ولكي تعكس دور املداخالت- في 

نظام بطولة العالم ملناظرات املدارس ميكن ملتحدث ما أن يحصل على عالمة تتراوح بني »+2« و 

»-2« لبيان أثر املداخالت- افترض مثاًل أن متحدثًا ما قدم خطابًا جيدًا بشكل عام ) مع عدم 

احتساب املداخالت( يستحق العالمة 70 مثاًل، ولكن لنفرض أن املتحدث قدم مداخالت ممتازة )مثاًل 

قدم املتحدث عددًا من املداخالت أثناء كل خطاب من خطب املعارضة، وقدم مداخالت ممتازة عندما 

مت قبول هذه املداخالت(، في هذه احلالة سيكون من األنسب أن نعطي للمتحدث »+2« للمداخالت 

مبا يجعل النتيجة النهائية 72. وفي املقابل، لنفترض أن متحدثًا آخر قدم أيضًا مداخالت ممتازة، 
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ولكنه في الوقت نفسه قدم خطابًا ممتازًا )مثاًل خطاب يستحق 78(، في هذه احلالة فإنه من احملتمل 

أن يحصل املتحدث على »0« في املداخالت، ألنه رغم أن املداخالت كانت ممتازة فإن اخلطاب كان 

ممتازًا كذلك، ولذا فال داعي الستخدام العالمات املخصصة للمداخالت لتغيير النتيجة الكلية، كما 

ينبغي التنبيه هنا إلى أنه ميكن أن يتبع أسلوب إعطاء نصف العالمة )الكسر( فيما يتعلق بتقييم 

املداخالت، وفي النظام املتبع في مناظرات قطر تعطى املداخالت عالمة تتراوح بني »+1« و »-1«. 

ويتضمن هذا أسلوب نصف العالمة كذلك، وهذا الفرق يعكس حقيقة أن هذا النظام يتبع نظام 

تقييم أقل وزنًا.

على  ينبغي  التي  املداخالت  بعدد  يتعلق  فيما  احلكام  يتبعها  صارمة  قاعدة  ثمة  ليس  يقول:  الثاني  املبدأ 

يقبلوا مداخلتني في كل  بأن  املتحدثني  نوجه  أن  علينا كمدربني  ينبغي  املتحدث أن يقدمها أو يقبلها، 
ال أكثر وال أقل، ولكن كحكام علينا أال نعاقب متحدثًا يقبل أربع مداخالت، مثاًل ميكن  خطاب – 

أن يكون املتحدث قد قبل مداخالت أقل، ألنه كان هناك عدد قليل من املداخالت التي قدمت أصاًل، 

وباملثل ميكن ملتحدث أن يقبل مداخلة ثالثة ويكون رده عليها قويًا ومقنعًا، فسيكون من اخلطأ أن 

نعاقب املتحدث على مثل هذا التصرف بالرغم من أن املدرب قد ال يشجع على مثل هذا التجاوز 

كأسلوب عام.

وينطبق هذا املبدأ نفسه على تقدمي املداخالت، وبشكل عام يتوقع من كل متحدث أن يقدم بني 

مداخلتني إلى أربع مداخالت لكل متحدث من الفريق املعارض، ولكن لنفترض أن متحدثًا ما قدم 

مثل هذا  على  املتحدث  يعاقب  أن  باحلكم  األحيان يحسن  في بعض  بكثير،  العدد  أكثر من هذا 

التصرف على أساس أن هذا التصرف يشكل نوعًا من التعدي، غير أنه ينبغي على احلكم في مثل 

هذه احلاالت أن يتأكد من أن هذا التصرف بالفعل يعوق قدرة املتحدث على تقدمي حججه، إن تقدمي 

عدد من املداخالت ملتحدث متمرس وواثق بنفسه قد يكون أمرًا مقبواًل أكثر من تقدمي مثل هذا العدد 

من املداخالت ملتحدث مبتدئ يشعر بالتهديد املستمر عند مقاطعة حديثه، )ميكن لكل متحدث أن 

يقدم أربع مداخالت لكل من متحدثي الفريق املعارض، ونحن هنا نتحدث عن أولئك الذين يتجاوزون 

هذا العدد بكثير(، إن تقدمي مداخلة مباشرة بعد أن مت رفض األولى، أو مبجرد أن يبدأ املتحدث 

بالرد على مداخلة مت قبولها للتو قد يعد نوعًا من التشويش، ودائمًا ما يترك للحكم حتديد تأثير مثل 

هذا التصرف على مجريات املناظرة بشكل عام واتخاذ قرار بشأنه. 

ينبغي علينا كحكام أن نعمل ما في وسعنا لتشجيع املناظرين على املشاركة في املناظرة عن 

قدمها  التي  املداخالت  لعدد  بسجل  نحتفظ  أن  كحكام  بنا  يجدر  ولذلك  املداخالت،  تقدمي  طريق 

كل مناظر خلصومه أثناء املناظرة، فلو أن مناظرًا قدم أقل من مداخلتني ألي متحدث من الفريق 

املعارض، وخصوصًا إذا كان عدد املداخالت التي قدمها املناظر لعدد من خصومه أقل من إثنتني، 

فإن هذا ينظر له على أنه منهجية ضعيفة، وعليه يجب أن ينعكس هذا على عملية التقييم وإعطاء 
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العالمات، مثاًل ميكن أن يحصل املتحدث الذي يستحق 70 في نظام بطولة العالم ملناظرات املدارس 

على »-1« أو »-1.5« إذا لم يقدم العدد الكافي من املداخالت، وأخيرا يجب التنبيه على أنه وكما 

ذكرنا في الفصل الرابع ال يسمح بتقدمي مداخالت أثناء اخلطب اخلتامية.

التحكيم ب�أكرث من حكم

في أغلب املناظرات يوجد حكم واحد، ويكون حتديد نتيجة املناظرة مسؤولية ذلك احلكم وحده، 

إال أنه في بعض املناظرات املهمة جدًا مثل مناظرات التصفية النهائية، ينصح بأن يكون هناك عدد 

من احلكام، وذلك ألن هذا يزيد من فرص اخلروج بنتائج معقولة وموثوقة، ويقلل من فرص رفض 

املتناظرين للنتيجة. 

في كل من النظام املتبع في بطولة العالم ملناظرات املدارس، والنظام املتبع في مناظرات قطر 

هناك طريقة مباشرة لالستعانة بعدد من احلكام، ويتولى عدد معني من احلكام حتكيم املناظرة بشكل 

التحكيم باستحقاقه  إقناع األغلبية في جلنة  يتمكن من  الذي  الفريق  املناظرة  مستقل، ويفوز في 

للفوز في تلك املناظرة - لنفترض مثاًل أن هناك ثالثة حكام في جلنة التحكيم، ولنفترض أن اثنني 

منهم قررا أن فريق املواالة هو الذي استحق الفوز باملناظرة )بهامش عالمة واحدة وعالمتني لكل 

منهما على التوالي(، واآلخر قرر استحقاق فريق املعارضة للفوز باملناظرة )بهامش عشر عالمات(، 

إذا أردنا أن جنمع النتائج النهائية فإن فريق املعارضة سيفوز بهامش قدره 7 عالمات، ولكن هذه 

ليست الطريقة الصحيحة في التعامل مع مثل هذه احلاالت، بداًل من ذلك يفوز في هذه املناظرة فريق 

املواالة على أساس أغلبية اثنني إلى واحد. 

في حالة تعدد احلكام، يكون من املستحسن أن يطلب من كل من هؤالء احلكام أن يراقب املناظرة 

مها بشكل منفصل، وميأل ورقة التقييم قبل التشاور مع أي حكم آخر، في العادة يترك كل حكم  وُيحكِّ

ورقة التقييم اخلاصة به مع رئيس املناظرة ويغادر اجلميع قاعة املناظرة لالجتماع في غرفة مستقلة 

ملناقشة النتيجة واألسباب التي جعلتهم يقررون مثل تلك النتيجة، وهذا يضمن أنه مهما كان احلكام 

اآلخرون مقنعني في تبرير منهجيتهم في التقييم، فلن يؤدي هذا إلى أن يقوم أي حكم بتغيير نتيجته، 

بعد مقارنة النتائج واملالحظات، يقوم أحد احلكام وعادة ما يكون هو رئيس جلنة التحكيم بإعالن 

النتيجة أمام اجلمهور وتقدمي املالحظات للمتناظرين. 

تقدمي املالحظ�ت

تعتبر التغذية الراجعة املتمثلة في املالحظات والتعليقات املقدمة من هيئة التحكيم جزًءا مهًما 

وأساسًيا من أسس التحكيم، ألنها توفر فرصة مهمة ملساعدة املتناظرين على التعلم والتطور. إن 

أهم أهداف التغذية الراجعة هو شرح أسباب وحيثيات النتيجة، وبالفعل فإن أهم شكل من أشكال 
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التغذية الراجعة هو النتيجة والعالمات نفسها، ولهذا السبب يجب توخي الدقة واحلذر في أن تكون 

العالمات معقولة وتعكس اجلوانب املختلفة للمناظرة - على سبيل املثال إذا أخبرت املتناظرين بأن 

أداءهم كان جيدًا جدًا، وأن املناظرة كانت متقاربة النتيجة، فينبغي أن تعكس العالمة هذا، مبعنى 

نسبيًا  يكون بسيطًا  أن  الفريقني يجب  بني  الهامش  الفريقني، وأن  لكال  عالية  العالمات  تكون  أن 

)مثاًل بني 1 و 5 عالمات في النظام املتبع في بطولة العالم ملناظرات املدارس أو بني 1 و 3 عالمات 

في النظام املتبع في مناظرات قطر(، وباملثل إذا أخبرت فريقًا ما بأن عليهم أن يعملوا على تطوير 

وحتسني أدائهم، وأنهم قد خسروا املناظرة بكل وضوح، فيجب أن تعكس العالمات التي أعطيتها 

للفريق هذا أيضًا، مبعنى أن على الفريق أن يتحصل على عالمات متدنية نسبيًا، وأن يكون الهامش 

بني الفريقني كبيرًا )مثاًل أكثر من 10 في أي من النظامني(، قد يصعب عليك تقدمي تغذية راجعة 

جديرة بالثقة لو كانت مالحظاتك وتعليقاتك ال تعكس العالمات التي أعطيتها للفريق - على سبيل 

املثال لو أنك أخبرت فريقًا ما بأنهم أبلوا بالءًا حسنًا، وأن املناظرة كانت متقاربة النتيجة بينما كانت 

عالماتك تبني في الواقع أن أداءهم كان ضعيفًا وأنهم قد خسروا املناظرة بشكل واضح. 

يجب على احلكام أن يبذلوا جهدهم في تقدمي تغذية راجعة تتسم بالوضوح والدقة، قد ينساق 

بعض احلكام إلى تقدمي مالحظات عامة على أداء مناظر ما، مثاًل »في احلقيقة لم تعجبني حجتك 

حول العراق«. أو »لم يكن أسلوبك مؤثرًا«. غير أن مثل هذه املالحظات ال تكون في العادة ذات فائدة 

للمناظر، ولذا ينبغي على احلكام بداًل من ذلك أن يقدموا مالحظات واضحة ومحددة ودقيقة، ألنه 

بتقدميهم مثل هذه املالحظات الدقيقة تكون الفائدة أكبر من حيث ذكر اجلوانب اإليجابية والسلبية 

معًا لكل متحدث، وأن تكون كافة املالحظات بناءة وتهدف إلى حتسني وتطوير األداء في املستقبل. 

فكيف إذًا ينبغي على احلكم أن يقدم املالحظات والتعليقات؟ بالطبع ليس ثمة طريقة أو منهجية 

مثالية، ولكن كثيرًا من احلكام الناجحني يستخدمون مثل هذه املنهجية التالية:

• أواًل قدم نفسك بإيجاز، وإذا كنت تتحدث نيابة عن جلنة حتكيم قم بتقدمي األعضاء اآلخرين 
في اللجنة.

• إذا كان أحد املناظرين أو أحد أفراد اجلمهور جديدًا على ثقافة املناظرة فقم باستعراض موجز 
للمعايير األساسية الثالثة للتحكيم، وهي )األسلوب واحملتوى واإلستراتيجية(، مبينًا باختصار 

شديد ما تعنيه هذه املعايير الثالثة، وكيف يتم التحكيم على أساسها.

• قارن باختصار أسلوب الفريقني، وقدم اخلالصة التي توضح فيها أي الفريقني كان أسلوبه 
أقوى، وملاذا؟

• قارن بإيجاز محتوى الفريقني، وقدم اخلالصة التي توضح فيها أي الفريقني كان محتواه أقوى، 
وملاذا؟
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كانت  الفريقني  أي  فيها  التي توضح  الفريقني، وقدم اخلالصة  باختصار إستراتيجية  قارن   •
إستراتيجيته أقوى، وملاذا؟

• اختتم هذا بإعالن النتيجة العامة للمناظرة.
يحسن بك أن تقدم املالحظات العامة، وفيها تكون مقارنة أداء الفريقني بشكل عام وليس عالمات 

لتعطيهم  حدة  على  فريق  كل  تستدعي  ثم  التقييم، ومن  معايير  من  معيار  كل  أو  متحدث  كل 

ليتسنى  التقييم معك  تكون ورقة  أن  الفردية بشكل مستقل، وفي هذه احلالة يجب  املالحظات 

للمناظرين واملدربني اإلطالع عليها. واآلن نورد ورقة التقييم التي سبق أن ذكرناها مرارًا فيما 

سبق.
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ورقة التقييم

املؤسسة: .................................................... الفريق: املواالة   

املجموعاملداخالتاالستراتيجيةاحملتوىاألسلوباالسمم.

.1

.2

.3

اخلطاب 

اخلتامي

ال ينطبق

املجموع

املؤسسة: .................................................... الفريق: املعارضة   

املجموعاملداخالتاالستراتيجيةاحملتوىاألسلوباالسمم.

.1

.2

.3

اخلطاب 

اخلتامي

ال ينطبق

املجموع

) املعارضة )      ) النتيجة: املواالة )   

الهامش: ............................................. نقاط/نقطة

احلكم: ...............................................
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الخاتمة : بعض القواعد اإلرشادية
هذه هي القواعد العامة املتبعة في حتكيم املناظرات في كل من بطولة العالم ملناظرات املدارس 

أن  بإمكاننا  ولكن  األهمية،  من  عالية  درجة  القواعد  هذه  من  واحدة  كل  متثل  قطر،  ومناظرات 

نستخلص ثالث قواعد أساسية مهمة جدًا تكون لنا دلياًل نحن احلكام.

أواًل : يجب أن نكون قضاة ناقدين ملا نراقبه، وليس مجرد مشاهدين سلبيني، املطلوب منا أن 

نقيِّم على نحو ناقد كل جوانب املناظرة، قد يكون أسهل بكثير أن نـُحكـِّم املناظرات لو كانت هناك 

»نتيجة تلقائية أو آلية«، أو إذا كان بإمكاننا أن نركز على عامل واحد فقط، إال أنه ال ميكننا ذلك، 

فكما ناقشنا من قبل في هذا الفصل ليس ثمة نتيجة تلقائية في املناظرات، وليس ثمة عامل واحد 

ميكن االعتماد عليه فقط في حتديد النتيجة، واألكثر من ذلك كما ناقشنا من قبل أننا نحتاج إلى 

أن نقرر ما إذا كانت احلجج واهية أم قوية بغض النظر عن تفنيد املعارضة لتلك احلجج، باختصار 

يجب علينا كحكام أن نزن كافة العوامل ذات الصلة لكي نعطي العالمة ونقرر النتيجة. 

ثانيًا : ليس ثمة فائز حقيقي، إن املبادئ التي ناقشناها في هذا الفصل هي مبادئ ملساعدتنا 

عنها،  تبريرها وتفسيرها وشرحها والدفاع  قرارات صائبة ومعقولة، وقرارات ميكن  إلى  للوصول 

ولكن هذه املبادئ ليست آالت حتدد لنا بشكل موضوعي وصارم من يستحق الفوز، ولهذا السبب 

فإن من حق املناظرين واملدربني واحلكام أن يختلفوا حول من يستحق الفوز طاملا أن هذا االختالف 

يعبر عنه بطرق مهذبة وباحترام، ومن الشائع في بطولة العالم ملناظرات املدارس أنه حتى أولئك 

احلكام من أصحاب اخلبرة الطويلة قد يعطون نتائج مختلفة للمناظرة نفسها، باختصار ينبغي عليك 

أال تقلق حول ما إذا كان قرارك صائبًا أم ال، ما دمت قد حتريت الدقة واملوضوعية واتبعت األسس 

املبينة في هذا الفصل، فإن قرارك سيكون شرعيًا حتى وإن اختلف معك اآلخرون.

ثالثًا : يجب على كل حكم وكل مدرب وكل مناظر أن يتذكر أن املناظرات ال ميكن أن حتدث 

بدون حكام، ألنه من خالل التحكيم أنت تقوم بدور حيوي ومهم في مساعدة املناظرين املبتدئني 

على تطوير مهاراتهم في التحدث وتطوير مهاراتهم في التفكير التحليلي الناقد، واستكشاف أفكار 

وحجج جديدة، ولهذا فأنت كحكم ستستحق دومًا الشكر والثناء والعرفان، وبكل تأكيد سوف يتمنى 

لك اجلميع كل التوفيق في مهمتك.
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الخاتمة
نقطتي  فإن  ذلك،  من  استثناء  لست  وأنا  احلاسمة،  النقطة  عند  حديثه  ينهي  أن  يود  مناظر  كل 

احلاسمة في كتابة هذا الكتاب هي ببساطة: املناظرة في األساس لعبة، صحيح أن املناظرة عملية شيقة تعلمنا 

معارف، وتكسبنا مهارات قيمة، ولكنها في احملصلة النهائية لعبة، والهدف من أي لعبة مبا في ذلك املناظرة هو 
الفوز، ليس ثمة طريقة أفضل لتحسني مهارات املناظرة لديك، واالستمتاع بذلك من أن تدخل كل مناظرة وأنت عازم 

على فعل كل ما ميكنك فعله - في إطار القواعد وروح املسابقة - لكي تفوز.
تذكر أنه ليس هناك من يناظر لفترة طويلة من الزمن ويكون النصر حليفه دائمًا، فعاجاًل أو آجاًل 

سيحصل أن مينح احلكام املناظرات لغير صاحلك، وهذه احلقيقة قد يصعب تقبلها، ولكن من املهم 

أن تتذكر أن أغلب املناظرين يتعلمون أغلب دروسهم املؤثرة من املناظرات التي يخسرونها وليس من 

املناظرات التي يفوزون بها، ومن احملزن أن كل حكم لديه قصص ملناظرين ومدربني ومشجعني من 

فرق خاسرة يختارون أن يختلفوا بشدة حول النتيجة بداًل من أن يفكروا في األسباب التي أدت بهم 

إلى الفشل، كل مناظرة هي عبارة عن فرصة لتعلم شيء ما وخصوصًا املناظرات التي تخسرها، 

وبناًء على خبرتي في هذا املجال ميكنني القول جازمًا أن املناظرين الذين يتعلمون أكثر على طول 

املشوار هم الذين ال يتكلون أبدًا على النجاحات، وال ينتحبون مطلقًا على اإلخفاقات. 

واملعلومات  والقواعد  واألساليب  املفيدة،  واللطائف  التفصيلية،  بالشروحات  مليء  الكتاب  هذا 

النافعة األخرى، وكل هذا مهم وضروري للنجاح في املناظرات في كل املراحل وكل املستويات، ولكن 

في النهاية لنتذكر أن هذه كلها متثل ما تعنيه املناظرة، وليس ما يجعل املناظرة أمرًا مسليًا وممتعًا، 

القواعد،  القليل عن األساليب واألقل عن  أعلم  االبتدائية كنت  املناظرة في مدرستي  بدأت  عندما 

ولكني كنت أعتقد أن املناظرة مثيرة وشيقة، وأن املناظرات مصدر تسلية، ولقد كان ثمة سبب واحد 

فقط ملثل هذا الشعور، وهو أنني سأقف وأجتادل مع شخص ما أمام الناس. 

أن  قبل  املناظرة  عن  تعلمته  ما  أدون  أن  يجب  أنني  ألنني رأيت  الكتاب  هذا  أكتب  أن  قررت 

أنسى هذه املعلومات، سيكون هذا الكتاب ناجحًا إذا كان مفيدًا لبعض املناظرين أو مدربيهم أو 

مشجعيهم لكي يفهموا بشكل أفضل القواعد واألساليب واالستراتيجيات املطلوبة للمناظرة الناجحة، 

أما إذا كان هذا الكتاب مشجعًا لبعض الشباب لكي يهتموا ببعض القضايا االجتماعية الهامة 

ولكي يناقشوا مثل هذه القضايا بجد فذلك غاية ما أمتناه من كتابي هذا، ولكن في النهاية آمل أن 

يكون هذا الكتاب سببًا في إلهام املناظرين لكي يتمتعوا وأن يظلوا مستمتعني باملناظرة ملا فيها من 

فرص املتعة، وأهمها على اإلطالق هو التحدي البسيط واإلثارة عندما تقف وتخبر شخصًا ما بأنه 

على خطأ.
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األلعاب واألنشطة
إن النجاح في املناظرات هو بالفعل فهم النظريات وإتقان األساليب، وحتى اآلن انصب تركيزنا 

على اجلانب النظري الذي يشكل األساس ألساليب املناظرة الفاعلة، ولكنها في النهاية أمور نظرية، 

بالنسبة لكثير من املدربني وغيرهم من املشجعني ينتهي تعلم املناظرة هنا وتكون نظرتهم »حسنًا، 

أنتم اآلن تعرفون كيف يجب أن تكون املناظرة، لذا عليكم أن تذهبوا وتطبقوا«.

قد تكون هذه النظرة مفهومة ولكنها ال تزال غريبة نوعًا ما – إنها بالتأكيد ال تنطبق على األنشطة 

التنافسية األخرى، ففي نهاية املطاف كما ذكرنا هذا سابقًا في البداية ال يهم كم قرأت من الكتب، 

أو كم من الصور اطلعت عليها، فإنك لن تتعلم لعب كرة السلة بدون أن تأخذ الكرة وتلعب، وال أن 

تتعلم السباحة بدون أن تقفز في املسبح. 

والشيء نفسه ينطبق على املناظرة من نواح عديدة، للخبرة دور كبير، إن أفضل طريقة الكتساب 

اخلبرة في املناظرة هي الدخول في مناظرات حقيقية، ولكن ألجل التنوع والوقت واألسلوب ميكنك 

ما تصمم  عادة  التي  املختلفة  املتنوعة واألنشطة  األلعاب  استخدام  اخلبرة من خالل  تكتسب  أن 

ألغراض التدرب على املناظرة، في كثير من األحوال تكون هذه األلعاب واألنشطة بالنسبة للمناظرة 

شبيهة باألنشطة التدريبية التي يقوم بها فريق ما بني العبيه، فرغم أنها ليست منافسة حقيقية إال 

أنها متكننا من أن نركز على جوانب مهمة ومحددة من أسلوبنا لكي يتسنى لنا بذلك تطوير مهارات 

معينة وحتسني اللعب. 

من  اجلزء  هذا  في  التي سنوردها  األلعاب واألنشطة  هذه  ثمة طريقة محددة الستخدام  ليس 

الكتاب، ولكنك كمدرب أو كمناظر ميكنك استخدامها جميعًا كما ميكنك أال تستخدم أيًا منها على 

اإلطالق، ميكنك أن تأخذها كما وردت في هذا الكتاب، أو أن حتورها بالشكل الذي تريد، والقضية 

هي أن على املناظرين أن يستفيدوا من هذه األنشطة ألنها تساعد على بناء الثقة عند املتدربني في 

موضوع احلديث أمام العامة وخصوصًا في املراحل األولى.

هذا اجلزء من الكتاب كتب خصيصًا ملعلمي ومدربي املناظرة، غير أن الكثير من هذه األنشطة ال 

تتطلب حضور مدرب أو معلم، حيث سيكون مبقدور املناظرين املتحمسني وفرق املناظرة بشكل عام 

أن يقوموا بالتدريب على هذه األنشطة وحدهم، ال تنسوا أننا قد تناولنا عددًا من األساليب الفعالة 

واألنشطة سابقًا في هذا الكتاب كما هو احلال في تفنيد نفسك أو بالتدرب على احلديث أمام املرآة، 

وليست هذه األلعاب واألنشطة سوى تكملة لتلك التي سبق أن تعرضنا لها في ثنايا هذا الكتاب.

مقدمة في المناظرة
إلى  مرة، وتهدف  ألول  املناظرة  الذين ميارسون  األشخاص  لتناسب  التالية  األنشطة  صممت 
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املناظرة في احلقيقة حجة وقضية، وليست مجرد سلسلة من اخلطب حول أحد  أن  التأكيد على 

موقفي القضية.

االستعداد الجماعي

الهدف :

تشجيع املناظرين املبتدئني على تطوير حجج مستقلة حول جانبي قضية من القضايا.

الخطوات :
بني ثالثة إلى عشرة على سبيل املثال، كلكم  1- اجلس مع مجموعة صغيرة من املناظرين – 

تشكلون الفريق نفسه.

2- اعلن القضية املطروحة للمناظرة، وتبنى موقفًا معينًا حيال تلك القضية، حاول أن يكون هناك 

توافق بني القضية وأعمار املناظرين وخبراتهم - أخبرهم مبا يلي: »القضية هي: )يعتقد املجلس 

أنه يجب منع الواجبات املدرسية على الطالب في املرحلة االبتدائية(، سنكون في جانب املواالة 

وهذا يعني أننا نتفق مع القضية وندعمها«. 

3- اعط املناظرين الوقت الكافي لكي يعدوا األسباب التي تدعم موقفهم من القضية بشكل فردي، 

يجب أن ميتنع اجلميع عن الكالم في هذه املرحلة وأن ينهمكوا في التفكير واالستعداد.

4- اطلب من املناظرين تبادل اآلراء واحدًا تلو اآلخر.

من  موقفكم  تدعم  التي  باألسباب  موحدة  قائمة  بعمل  قم  اآلراء،  كافة  تبادل  يتم  أن  بعد   -5

القضية، على سبيل املثال اكتب قائمة األسباب على السبورة، أو على لوحة ورقية. 

6- للحصول على نقاش أكثر عمقًا ودقة عليك أن تشجع املناظرين أن يفكروا فيما يلي:

- ما إذا كان املتحدثون قد عبَّروا في احلقيقة عن احلجة نفسها رغم استخدامهم كلمات مختلفة.

- ما إذا كانت فكرة أولئك املتحدثني متثل األساس لدعم موقفكم من القضية، أو أن مثااًل معينًا 

أو إحصائية محددة تدعم موقفكم من القضية.

7- ولضمان احلصول على نقاش دقيق وعميق أكثر من سابقه حاول أن تكوِّن حججًا مختلفة من 

األسباب التي جمعتها من الفريق، قد يكون صعبًا أن تطور فكرة واحدة وموحدة، ولكن ميكنك 

األساسية  بالبنية  يتعلق  فيما  سابقًا  أوردناها  التي  األربعة  العناصر  ذي  النموذج  استخدام 

للحجة، وهي: العنوان والشرح واإلثبات والربط الكلي )ولكن في هذه احلالة ميكنك االكتفاء بثالثة 

من هذه العناصر مبعنى أنه ميكنك أن تتجاهل الربط الكلي في الوقت احلالي(. 
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8- قم بتبني املوقف اآلخر من القضية نفسها، وكرر التمرين نفسه بحيث تكون لديك قائمة جيدة 

من األسباب التي تؤيد، والتي تعارض املوضوع املطروح في قضية املناظرة. 

معه شخصيًا،  يتفقون  القضية  جانبي  من  أي جانب  في  يفكروا  أن  املناظرين  من  اطلب   -9

وملاذا؟، ناقشوا هذا كفريق.

مناظرة المنتدى
األهداف :

• تعريف املناظرين املبتدئني أن املناظرة هي حجة تتسم بطابع اإلثارة بقدر ما هي إلقاء خطب 
عامة. 

• تطوير احلجج واالستفادة منها في املناظرة

الخطوات :
إلى عشرة  ثالثة  ما بني  يكون هناك  أن  ينبغي  منهما،  لكل  بأعداد متساوية  فريقني  اختر   -1

متحدثني في كل فريق.

2- اقترح قضية للمناظرة وعنيِّ جانبي القضية لكل فريق، كما هو احلال في نشاط االستعداد 

اجلماعي الذي رأيناه سابقًا، حاول أن تختار القضية حسب أعمار املناظرين وخبراتهم.

3- اطلب من كل فريق أن يقوم بعمل االستعداد لتكوين احلجج الداعمة ملوقفهم من القضية، 

وهذا في األساس سيتبع الطريقة املتبعة في االستعداد اجلماعي املذكورة سابقًا، بالرغم من أنه 

ميكنك أال تتبع تلك الطريقة بشكل حرفي )مثاًل ليست هناك حاجة أن تترأس جلسة االستعداد 

هذه املرة(. 

4- إذا كان لديك عدد كبير من املتحدثني، وكنت ترغب في تقسيم كل فريق إلى مجموعتني بعدد 

متساٍو من األفراد في كل مجموعة، فيمكنك ذلك بحيث تتولى مجموعة منهما عرض احلجج التي 

مت إعدادها، واألخرى تتولى عرض التفنيد، )تذكر أن على متحدثي التفنيد أال يشرعوا في كتابة 

تفنيدهم ألن املطلوب منهم أن يقوموا بالرد على ما يقوله الفريق اآلخر أثناء املناظرة(.

5- رتب الغرفة بحيث يواجه كل فريق اآلخر على هيئة املجالس النيابية.

6- قدم الفريقني، والقضية، والقواعد العامة للمناظرة.

7-  ابدأ املناظرة بدعوة املتحدث األول من فريق املواالة لعرض احلجة التي مت إعدادها.

8- ادع املتحدث األول من فريق املعارضة ليعرض تفنيدًا موجزًا لتلك احلجة.

9- ادع متحدثًا آخر من فريق املعارضة ليعرض حجة في موقف املعارضة.
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10- اطلب من متحدث من فريق املواالة أن يرد على تلك احلجة.

11- استمر على هذا النحو حتى االنتهاء من عرض كافة احلجج التي مت إعدادها ومن األفضل 

حتى يتحدث اجلميع.

12- استمر في عرض حجة عامة حول املوضوع عن طريق التبادل والتناوب بني الفريقني.

13- اعلن انتهاء املناظرة، واخبر املتحدثني أنه ليس ثمة نتيجة ألن هذا ليس من أهداف هذا 

النوع من املناظرات، ألن الهدف هو التدرب على أساليب املناظرة ليس إال.

14- اطلب من كل متحدث أن يذكر بإيجاز ملاذا يدعم ذلك املوقف )مثاًل »من بني كل النقاط التي 

طرحت أيها كان لها األثر الكبير في رأيك؟«(

الخصائص التفصيلية للخطب
• يجب أن تكون كل حجة مت اإلعداد لها قصيرة، بحيث تكون مدتها دقيقة واحدة تقريبًا، أو 

دقيقتني كحد أقصى.

• يجب أن تكون كل نقطة تفنيد أقصر من ذلك )30 ثانية تقريبًا(.
• يجب أن يقف املتحدثون في أماكنهم أثناء احلديث، وللحفاظ على اخلطب قصيرة جدًا ينبغي 
تشجيع املتحدثني على أال يستخدموا مالحظات مكتوبة، إن الهدف من هذا التمرين هو تشجيع 

املتحدثني لكي ينظروا للمناظرة على أنها تكوين حجج، ولذا يجب عليهم أن يعبِّروا عن أنفسهم 

بطريقة طبيعية وغير متكلفة.

فهم النظرية
الهدف :

تعليم نظرية املناظرة اجليدة بطريقة ممتعة وتفاعلية.

الخطوات :
إلى خمسة طالب في كل مجموعة، كل مجموعة  إلى مجموعات من ثالثة  م املشاركني  1- قسِّ

ستعمل بشكل مستقل، ومن ثم تتم مقارنة النتائج. 

2- اعلن قضية معينة لكافة املشاركني، وإذا استدعى األمر بشكل جانبي مثاًل مع املواالة. 

3- اعلن جانبًا من جوانب االستعداد - مثاًل املوضوع أو التعريف... الخ. 

4- اعط املشاركني وقتًا محدودًا إلعداد ذلك اجلانب من املوقف املتعلق بتلك القضية - )مثاًل 

دقيقة واحدة إلختيار املوضوع، وثالث دقائق للتعريف(.
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5- يجب على كل مجموعة أن تتفق فيما بينها، ومن ثم ميكن تبادل اإلجابات مع كافة املشاركني.

6- كرر التمرين حسب الرغبة مع تغيير القضية وجانب االستعداد في كل مرة.

7- لكي تختبر فهم املشاركني بالشكل املطلوب، قم باختيار قضايا معقدة أو مبهمة، ورغم أن 

هذا النوع من القضايا ليس مثاليًا للمناظرات، إال أن مثل هذه القضايا تعتبر فعالة جدًا كأسلوب 

تعلم - )على سبيل املثال سبق أن استخدمنا القضية: »يعتقد املجلس أن الكبير جميل« ملناقشة 

أسلوب البحث عن موضوع في الفصل األول(.

الثقافة العامة وقضايا الساعة
الثالثة من الفصل األول، يعد اختبار  العامة في اخلطوة  الثقافة  ناقشنا فيما سبق اختبارات 

الثقافة العامة أمرًا ضروريًا ولكن غالبًا ما تغفل عنه الفرق واملدربون، حيث يتضمن إعطاء املناظرين 

عادة اختبارًا كتابيًا حول الثقافة العامة والوعي بأحداث الساعة املفيدة في املناظرة - على سبيل 

املثال معرفة األسماء )»من هو األمني العام لألمم املتحدة؟«(، معرفة اإلحصائيات املهمة )»كم نسبة 

سكان العالم الذين يعيشون في الدول النامية تقريبًا؟«(، أو متابعة قضايا الساعة. 

يصلح االختبار كأداة لتقييم الثقافة العامة لدى املناظر- )على سبيل املثال للمساعدة في اختيار 

فريق املناظرة( وإعطاء املناظرين احلافز لكي يبقوا على اطالع باألخبار وقضايا الساعة.

لعبة االسم
الهدف :

اختبار وتطوير الثقافة العامة لدى املناظرين بطريقة ممتعة وتفاعلية.

الخطوات :
م املشاركني إلى مجموعات، بحيث يكون لكل مجموعة عدد متساٍو من األفراد )أكثر من  1- قسِّ

شخصني(، ميكن استخدام اللعبة بشكل أفضل عمومًا عندما يتم لعبها في مجموعات من أربعة 

أو ستة العبني، التعليمات التالية تنطبق على مجموعة واحدة، في هذه احلالة مجموعة مكونة من 

ستة أفراد.

2- اطلب من كل فرد في املجموعة أن يكتب عشرة أسماء على أوراق صغيرة )ورقة لكل اسم(، 

واثن الورقة نصفني، ال يجوز اختراع األسماء أو تلفيقها ويجب أن تكون فعاًل أسماء تخص 

أشخاصًا معروفني نسبيًا، وهذا األمر حتديدًا يعتمد على مدى جدية اللعب في هذه اللعبة - على 
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سبيل املثال إذا كنت تلعب بغرض التسلية فيمكنك االستعانة بأسماء املمثلني وجنوم السينما، 

أما إذا كنت تلعب بغرض املجادلة في قضايا جديرة باملناقشة واملناظرة، فينبغي أن تقتصر في 

اختيار األسماء على األشخاص الذين يتوقع ذكر أسمائهم في تلك القضايا. 

3- ضع كل األسماء في صندوق، في هذه احلالة التي نحن بصددها ستكون هناك ستون ورقة 

مطوية في الصندوق.

م املجموعة إلى ثنائيات، وكل ثنائي يصبح فريقًا بنفسه، ونظرًا ألسباب ستتضح الحقًا  4- قسِّ

م الالعبون إلى فرق بعد كتابتهم لألسماء.  فإن اللعبة تكون تنافسية أكثر إذا قـُسِّ

5- اختر بشكل عشوائي ترتيبًا للفرق - في املثال الذي نحن بصدده سنفترض أن الفريق رقم 

واحد سيبدأ أواًل، وأن الفريق رقم اثنني سيكون ثانيًا، وأن الفريق رقم ثالثة سيكون ثالثًا وهكذا.

6- يقوم الفريق األول باختيار العب ليسأل أواًل، مرر الصندوق إلى ذلك الالعب.

اكتشاف  الفريق على  أن يساعد زميله في  الصندوق ويحاول  الالعب ورقة من  يأخذ ذلك   -7

ذلك االسم املوجود في الورقة، غير أن هذا الالعب ال ميكنه التلفظ بأي جزء من اسم الشخص 

املكتوب على الورقة، ويسمح فقط بالوصف الصوتي مثل »االسم له عالقة بكذا« شريطة أن تكون 

الكلمة املقارنة كلمة حقيقية - على سبيل املثال ميكن أن يقول الالعب السائل: 

»وزيرة اخلارجية األمريكية« أو  

»زوجة الرئيس الدميقراطي األمريكي السابق«. ولكن ال ميكنه قول:  

»زوجة بيل كلينتون«. كما ال يجوز له أن يقول:   

»االسم يتناغم مع )كليالري هنتون(«  

8- يعطى الالعب دقيقة واحدة ملساعدة زميله للتعرف على ذلك االسم املكتوب في الورقة، فإذا 

متكن الزميل من معرفة االسم فإن الالعب يتخلص من تلك الورقة وينتقي أخرى من الصندوق، 

وعندما تنتهي الدقيقة فإن الالعب يعيد الورقة التي لم يتم التعرف على االسم فيها إلى الصندوق، 

ويسلم الصندوق إلى الالعب اآلخر الذي مت اختياره من الفريق رقم اثنني. 

9- وتستمر العملية على هذا النحو، وعلى الالعبني من الفريق نفسه التناوب في األدوار، من 

حيث السؤال واإلجابة - على سبيل املثال، بعد أن يكمل الفريق رقم ثالثة الدقيقة املخصصة له 

فإن الصندوق ينتقل إلى واحد من الفريق األول الذي أجاب في املرة األولى ليسأل هذه املرة. 

الفريق الذي  اللعبة عندما ال يكون هناك املزيد من األوراق في الصندوق، ويفوز  10- تنتهي 

يتعرف على العدد األكبر من األسماء.
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مهارات األسلوب

هناك العديد من الطرق التي تساعدك على حتسني أسلوبك، مثاًل التدريب على اإللقاء أمام املرآة 

أو االهتمام بشكل خاص مبالحظات وتعليقات احلكم.

في الكثير من الرياضات يتدرب املشاركون بالعمل بشكل مستقل في جوانب مختلفة من األسلوب 

العام للعبة، مثاًل غالبًا ما يستخدم العبو البيسبول قفص الضرب للتدرب على التسديد، وكذلك العبو 

كرة القدم عادة ما نراهم يتدربون على تسديد ضربات معينة بشكل منفصل عن باقي سياق اللعب 

الفعلي، من الصعب فصل عناصر األسلوب دون القيام ببعض التمرينات احملددة، فإذا كنت تريد أن 

تطور من أسلوبك فقط باالقتصار على املمارسة الفعلية للمناظرة فستجد أنك حتاول أن تطور من 

مقترحك، ومن حركات جسمك وتواصلك البصري والتنوع الصوتي والتوقف اللحظي، كل هذا وأنت 

تفكر فيما تقوله فعاًل في جو املناظرة احلقيقي، وهنا تكمن الصعوبة بحيث ال تتمكن من الفصل بني 

هذه العناصر والتدريب عليها كل على حدة، إال إذا قمت بعمل متارين منفصلة قبل وخارج إطار 

املناظرة الفعلية. 

عناصر األسلوب
الهدف :

الفصل بني عناصر األسلوب املختلفة ولفت انتباه املتحدث إليها.

الخطوات :

1- اعمل مع عدد محدود من املشاركني، مثاًل ستة أو أقل.

2- اعط كل متحدث قضية، وقد تكون هذه قضية مناظرة أو موضوعًا للتحدث عنه، مثل »ما الذي 

فعلته أثناء العطلة؟«. ميكنك إن أردت أن تسمح للمشاركني باختيار قضاياهم بأنفسهم.

3- سيطلب من كل متحدث أن يتحدث ملدة دقيقة واحدة حول تلك القضية، أعط املتحدثني وقتًا 

محدودًا )مثاًل ما بني دقيقة واحدة إلى خمس دقائق( لالستعداد.

بناًء بعد كل  نقدًا  يلقي خطابه، واطلب من املجموعة أن تعطي  4- اطلب من كل مشارك أن 

خطاب.

5- ال تطلب من املشاركني الوقوف والتحدث، بل افصل عنصرين أو أكثر من عناصر أسلوبهم، 

واطلب منهم التدرب على ذلك، على سبيل املثال:
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يلقوا خطبهم  أن  ركز على أسلوب العرض الصوتي والعرض اللغوي بالطلب من املشاركني   •
جالسني وأيديهم مشبكة أو على اجلانب، تخلص من املشوشات مثل التحرك في املكان واإلمياءات، 

واجبر املشاركني على التفكير فقط في طريقة عرضهم الصوتي واللغوي.

• ركز على أسلوب احلركة بالطلب من املتحدثني أن يفكروا بشكل واع باحلركات التي يقومون 
بها، ميكنك أن تطلب من كل متحدث أن يلقي اخلطاب نفسه مرتني، مرة بحركات مبالغ فيها 

عمدًا، واألخرى بحركات طبيعية، هذا التمرين يشجع املتحدثني على أن يكونوا واعني باحلركات 

واإلمياءات التي يقومون بها أثناء احلديث. 

• ركز على العرض الصوتي بالطلب من املتحدث أن يلقي اخلطاب نفسه مرتني، األولى في غرفة 
صغيرة وبعدد محدود من اجلمهور يجلسون بالقرب من املتحدث، واألخرى في غرفة كبيرة أو 

قاعة يجلس فيها اجلمهور في آخر القاعة، في الغرفة الصغيرة سيحتاج املتحدثون إلى أن يهتموا 

بأسلوب احلوار الهادئ، أما في القاعة الكبيرة فسيحتاجون إلى رفع الصوت وإعطاء انطباع 

أقوى في هذا اجلانب، والفكرة ليست فقط في تدريب املتحدثني على الفرق بني أسلوب التحدث 

في الغرف الصغيرة وأسلوب التحدث في الغرف الكبيرة، وإمنا الفكرة هي في تشجيع املتحدثني 

على أن يفكروا في تنويع أسلوبهم حسب ما تقتضيه احلاجة وسياق املناظرة. 

• ركز على اإللقاء االنفعالي املؤثر بإعطاء كل متحدث موضوعًا وجدانيًا )مثاًل موضوعًا يتعلق 
بكاء  كله مجرد  االنفعالي  اإللقاء  يكون  أن  يعني  اإلعدام(، وهذا ال  باحلياة واملوت مثل عقوبة 

وعويل، فالتحدي في النهاية هو أن تعرض موضوعًا بطريقة صادقة وأمينة، بينما تسعى في 

الوقت ذاته الستخدام اجلانب األخالقي ألغراض اقناعية. 

• ركز على عادة املتحدث في التحرك املشوِّش أثناء احلديث وذلك بوضع عالمة على األرضية، 
والطلب من املتحدث أن يلقي اخلطاب بكامله وهو فوق تلك العالمة حتديدًا، وذلك للحد من التحرك 

العشوائي املشوش أثناء احلديث، وليس ثمة حاجة للقيام بهذا أثناء املناظرة نفسها، ولكن هذا 

التمرين سيجعل املتحدث واعيًا باألثر الذي قد يتركه حتركه العشوائي داخل القاعة على اجلمهور 

وعلى احلكم. 

• ركز على األداء اإلجمالي لعرض املتحدث بتصويره بالفيديو وهو يلقي خطابه ومن ثم مشاهدته، 
وكثير من املتحدثني لم يشاهدوا أنفسهم وهم يتحدثون، ولهذا السبب سيكون لهذا التسجيل 

املرئي أثر كبير في حتسني مهاراتهم في العرض والتقدمي، وعلى وجه اخلصوص يفيد هذا النوع 

من التدريب في الكشف عن جوانب مهمة في أسلوب احلديث مثاًل - التلعثم، وبعض التصرفات 

املزعجة أثناء احلديث، أو احلركات العشوائية املشوشة والتي قد ال يشعر بها املتحدث وخصوصًا 

أنه يراها في التسجيل من وجهة نظر املشاهد، وليس املتحدث، وهنا تكمن الفائدة. 
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مهارات اإلعداد واإللقاء
صممت هذه األنشطة بغرض تطوير قدرة الفريق على اإلعداد بشكل جماعي، وتكون هذه األنشطة 

أكثر فائدة في تدريب الفريق على إتقان املناظرات التي تكون فيها فرصة االستعداد قصيرة.

التدريب على اإلعداد القصير
الهدف :

التدرب على اإلعداد القصير.

الخطوات :
1- اعط الفريق قضية وجانبًا معينًا حيال هذه القضية - )مثاًل تكون القضية: »يعتقد املجلس 

أن األمم املتحدة قد فشلت« وأنتم في املواالة(. 

2- اطلب من الفريق أن يعد للقضية بحيث يستغرق هذا اإلعداد فترة 35 دقيقة، 10 دقائق منها 

للعصف الذهني، و25 دقيقة لتطوير وتكوين احلجج - )مت شرح هذا التوقيت في الفصل األول، 

وليس هناك داع أن تطلب من الفريق أن يكتبوا خطبهم في مثل هذا التمرين(.

3- بعد انتهاء الـ 35 دقيقة، اطلب من الفريق أن يشرحوا لك موقفهم، تأكد من أن كل فرد من 

أفراد الفريق قد فهم املوقف بالطريقة نفسها، ألنه لو لم يفهموه بهذه الطريقة لكان هذا إشارة 

إلى وجود خلل فني في عملية اإلعداد يجب على الفريق معاجلته قبل االنتقال إلى مرحلة أخرى. 

4- ناقش مع أفراد الفريق كيف متت عملية اإلعداد؟ - على سبيل املثال هل املوقف قوي؟ هل 

اشترك كافة أفراد الفريق في العملية؟ ما هي اجلوانب التي ال تزال حتتاج إلى حتسني أو تطوير؟ 

أحيانًا تكون املنهجية األسهل هي األفضل! لو أن فريقًا يريد أن يتعلم كيف ميكنه عمل اإلعدادات 

املستعجلة بطريقة جيدة فعليه ببساطة أن يتدرب كثيرًا على عمل مثل هذا النوع من اإلعداد حتت 

ضغط ضيق الوقت، في الغالب يتولى املدرب أو أحد املشجعني مساعدة الفريق أثناء عملية اإلعداد 

بإعطاء التعليقات واملالحظات البناءة.

المناظرات ذات اإلعداد القصير
الهدف :

تشجيع املناظرين على حتديد املوضوعات التي تنطوي عليها القضية بسرعة وبكفاءة عالية.
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الخطوات :
م املشاركني إلى فريقني من ثالثة أشخاص في كل فريق، وميكن أن يكون الفريق مكونـًا  1- قسِّ

من شخصني )مبعنى ميكنك جتاهل دور املتحدث الثالث(. 

2- اعلن قضية املناظرة وجانبيها )أي املواالة واملعارضة(.

3- اعط الفريقني 15 دقيقة فقط لإلعداد، وبعدها مباشرة ابدأ املناظرة.

ولكن  األمر،  بداية  في  األقل  على   - الظروف  هذه  مثل  في  سيًئا  أداؤها  يكون  الفرق  أغلب 

املناظرات ذات اإلعداد القصير يكون لها أثرها الفعال في تطوير أسلوب املناظرين - مثال على 

ذلك، يحتاج املناظرون إلى حتديد املوضوعات الرئيسة بسرعة، وكذلك يحتاجون إلى تطوير املوقف 

في ظروف ال يتوافر لهم الوقت الكافي ملثل ذلك، أو لكتابة خطبهم كاملة على بطاقات املالحظات، 

وهذه كلها مهارات مهمة ألي نوع من أنواع املناظرات وخصوصًا للمناظرات التي تتسم بتوقيت 

قصير وحرج في مرحلة اإلعداد.

خلط األمور
الهدف :

في  الرئيسة  املوضوعات  على  والتركيز  اللحظي،  التلقائي  التفكير  على  املناظرين  قدرة  تطوير 

املناظرة.

الخطوات :
1- شكـِّل فريقني، واعلن القضية وجانبيها.

2- اطلب من الفريقني أن يقوما بإعداد قصير ال يتجاوز 15 دقيقة. 

3- قبل املناظرة مباشرة، فاجئ املشاركني بخلط األمور، مثاًل غيِّر ترتيب املتحدثني في كل فريق، 

أو بدل موقف فريق مبوقف الفريق اآلخر )مبعنى املواالة يصبحون معارضة، واملعارضة مواالة(.

يركز هذا التمرين كما هو احلال في املناظرات ذات اإلعداد القصير على األساسيات، ألنه يفرض 

على املشاركني أن يفكروا بسرعة، ويعملوا بشكل فعال حتت الضغوط، كما يشجع هذا التمرين 

املشاركني على أن يفكروا في اجلانب اآلخر من القضية خالل مرحلة اإلعداد، ألن الفريق اجليد هو 

الذي ال يبالي في أن يجادل في املوقف اآلخر من القضية الذي لم يستعد له وذلك ألنه في مرحلة 

اإلعداد يفترض أن هذا الفريق قد حدد املوضوعات الرئيسة للمناظرة، كما يفترض أيضًا أنه قد 

فكر في ما ميكن أن يقوله كال الفريقني حيال تلك املوضوعات.
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المناظرات المستعجلة
الهدف :

تطوير قدرة املناظرين على عمل إعدادات قصيرة أثناء املناظرة نفسها )كما رأينا ذلك سابقًا في 

الفصل األول عند اتخاذ الفريق القرار بالتخلي عن موقفه أثناء املناظرة نفسها(. 

الخطوات :
م املشاركني إلى فريقني، واعلن اجلانبني )أي املواالة واملعارضة(. 1- قسِّ

2- خذ فريق املواالة على جنب واعطهم القضية.

3- اعط فريق املواالة 15 دقيقة إلعداد موقفهم من القضية.

4- اعلن القضية للجميع مباشرة قبيل تقدمي املتحدث األول من املواالة للبدء في املناظرة.

5- بهذا يكون فريق املعارضة بحاجة إلى أن يعد املوقف والتفنيد أثناء خطاب املتحدث األول 

من املواالة، وكما أشرنا سابقًا في الفصل األول هذا هو ما يجب على فريق املعارضة أن يفعلوه في 

حال قرروا أن يتخلوا عن موقفهم في مناظرة فعلية ألي سبب من األسباب. 

ال شك أن هذا األسلوب يعطي ميزة واضحة لفريق املواالة، ولكن هذا ليس هو املوضوع هنا، 

والفكرة املقصودة هنا هي أن فريق املعارضة يكسب اخلبرة في اإلعداد املفاجئ والقصير جدًا أثناء 

املناظرة، بينما يتدرب فريق املواالة على اإلعداد القصير للمناظرة.

مناظرات لعب المواقف الصعبة

األهداف :
• إجبار املناظرين على التفكير في االفتراضات التي يقوم عليها موقفهم.

• تشجيع املناظرين على أن يكونوا مرنني، وأن يستجيبوا مباشرة ألي حتٍد مفاجئ يأتي من قبل 
املعارضة.

الخطوات :
م املشاركني إلى فريقني، واعلن اجلانبني والقضية.  1- قسِّ

2- اطلب من الفريقني أن يشرعا في اإلعداد القصير )ملدة ساعة(.

3- قاطع عملية اإلعداد التي يقوم بها أحد الفريقني.
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4- أخبرهم كيف ينبغي عليهم أن يجادلوا، واجعل الطريقة راديكالية وتغييرًا جذريًا في طريقة 

النسوية قد فشلت«.  »يعتقد املجلس أن احلركة  القضية:  إذا كانت  القضية، مثاًل  التعامل مع 

فيمكنك أن تطلب من املواالة أن يجادلوا أنه ال ينبغي للرجال والنساء أن يكونوا سواسية، وأن 

احلركة النسوية فشلت ألنها أخرجت املرأة من مكانها الطبيعي وهو بيتها، وإذا كانت القضية: 

»يعتقد املجلس أن احلرب على أفغانستان على حق« فيمكنك أن تطلب من املعارضة أن يجادلوا 

أن احلرب على أفغانستان ليست على حق، ألن هجمات احلادي عشر من سبتمبر التي تستخدم 

ذريعة حلرب أفغانستان هي نفسها لها ما يبررها.

5- استمر في مناظرة القضية.

الفريق الذي لم تتم مقاطعته في مرحلة  يتوقع من هذا التمرين أن يفرض على فريق واحد – 

الفرق بأن احلركة  تأكيداته بشكل أعمق - مثال على ذلك، قد جتادل أغلب  يثبت  أن   – اإلعداد 

النسوية قد جنحت بالنظر إلى التحسن احلاصل في الفرص التي حتصل عليها النساء في احلراك 

االجتماعي، ولذا فإن هذا التمرين يفرض على الفريق أن يشرح بوضوح وبصورة حتليلية أكثر ملاذا 

يـُعتبر توفير الفرص للمرأة أمرًا حسنًا؟، مبعنى أن هذا التمرين يجعل املناظرين في الفريق أكثر 

وعيًا وإدراكًا حلججهم واالفتراضات التي بنيت على أساسها تلك احلجج.

المناظرات االستفهامية
الهدف :

تشجيع املناظرين على التفكير بحجج املعارضني أثناء إعدادهم ملوقفهم، والرد على تلك احلجج 

بشكل فعال أثناء املناظرة نفسها.

الخطوات :
م املشاركني إلى فريقني، واعلن القضية، واجلانبني، وفي هذا التمرين لن حتتاج ألكثر من  1- قسِّ

متحدثني في كل فريق.

أو  واحدة(،  )ساعة  القصير  اإلعداد  بطريقة  إما  للقضية  يعدوا  أن  املناظرين  من  اطلب   -2

باإلعداد القصير جدًا )15 دقيقة(، اشرح التمرين بالكامل قبل أن يبدأ املناظرون باإلعداد. 

3- فرضية املناظرة هي أنك كحكم سوف تقرر ما إذا كانت القضية صحيحة أم ال- مثال على 

ذلك، لو أن املناظرة تدور حول احلرب على العراق، فلنفترض أنك كحكم في هذه املناظرة لك 

مطلق الصالحية في تقرير الدخول في هذه احلرب من عدمه، أو لو أن املناظرة تدور حول ما إذا 

كانت احلركة النسوية قد فشلت، فلنفترض أنك كحكم لهذه املناظرة لك مطلق الصالحية أن تصدر 

حكما على جناح احلركة النسوية، )بالطبع لست بحاجة فعاًل ألن تصدر أي حكم في النهاية(. 
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4- يكون ترتيب اخلطب كما يلي: األول من املواالة، ثم الثاني من املواالة، وبعد ذلك يأتي األول 

من املعارضة، ثم الثاني من املعارضة. 

5- خالل كل خطاب قم مبقاطعة املتحدث كلما دعت احلاجة إلى ذلك الختبار احلجة - مثال على 

ذلك لو كان املتحدث يعرض تأكيدًا غير مدعم فاسأله: »ملاذا يكون الوضع كذلك؟« لو أن املتحدث 

لم يتعرض ملوضوع مهم فقم بإثارة ذلك املوضوع، واطلب من املتحدث أن يرد على ذلك، ليس 

ثمة حاجة للتفنيد هنا، ولكن ميكنك أن تسأل املتحدثني كيف يردوا على احلجج التي يطرحها 

اجلانب اآلخر.

هذا التمرين يعمل على تدريب املناظرين على توقع الهجوم على حججهم خالل مرحلة اإلعداد 

قبل أن تبدأ املناظرة فعليًا، في األساس يشجع هذا التمرين املتحدثني على تفنيد أنفسهم، كما أنه 

يشجع املتحدثني على الدفاع عن حججهم بقوة أثناء املناظرة نفسها.

قضايا للمناظرات
أكبر هذه  أن  إال  املناظرة،  أساليب  أثناء رحلتنا في  ناقشناها  التي  التحديات  بالرغم من كل 

التحديات هو البحث عن قضية تصلح للمناظرة، حيث إن من شروط القضية اجليدة حسب النموذج 

املتبع في هذا الكتاب، أن يكون موضوعها واضحًا وملموسًا، وأن يكون مبقدور الفريقني طرح حجج 

قوية وبسيطة في هذه القضية. 

فيما يلي نقدم قائمة بقضايا مناظرة مقترحة مت ترتيبها في مجموعات، تتعلق بتنوع واسع من 

املوضوعات على مستويات مختلفة من درجات املناظرة، أغلبها قضايا عامة، رغم أن كل القضايا 

املقترحة هنا قد ال تكون مفيدة لكل املناظرين في جميع أنحاء العالم.

إن هذه القائمة ال تدعي أنها قائمة مستوفية وشاملة لكل قضايا املناظرات، ولكنني آمل أن جتد 

يفيدك وينفعك في مناظراتك سواء كنت تستخدمها  املقترحة ما  القضايا  القارئ في هذه  عزيزي 

كمنظم للمناظرات، أو مدرب أو مناظر.

الرقابة وحرية التعبير
• يعتقد املجلس أنه ليس ثمة مكان للرقابة في بلد دميقراطي. 

• يدعو املجلس إلى منع مواقع اإلنترنت التي تشجع على عادات التغذية السيئة.
• يعتقد املجلس أنه يجب حظر اإلباحية.

• يعتقد املجلس أن حرية التعبير يجب أن ال تتعدى إلى حرق األعالم.
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م. • يعتقد املجلس أن خطاب الكراهية يجب أن يـُجرَّ
م. • يعتقد املجلس أن السباب العنصري يجب أن يـُجرَّ

م. • يعتقد املجلس أن الفاشية يجب أن تـُجرَّ
• يعتقد املجلس أن قانون التشهير جاء مواساة لألغنياء.

• يعتقد املجلس أنه يجب أن تكون هناك تشريعات خاصة بنشر ثقافة التسامح.

الجريمة والعقاب والنظام القانوني
• يعتقد املجلس أننا متهاونون جدًا في اجلرمية.

• يعتقد املجلس أننا يجب أن نتفهم أقل ونـُدين أكثر.
• يعتقد املجلس أننا نهتم باملجرمني أكثر مما نهتم بالضحايا.

م دفع الفدية. • يعتقد املجلس أننا يجب أن نـُجرِّ
• يعتقد املجلس أن محاكمات املجرمني يجب أن تبث في التلفزيون.

• يعتقد املجلس أنه يجب سحب رخصة القيادة نهائيًا من الذين يقودون وهم مخمورون.
• يعتقد املجلس أن املجرمني املدانني يجب أال يحرموا من حقهم في االنتخاب.

• يعتقد املجلس أن األحكام املتعلقة مبحاوالت القيام بجرائم العنف يجب أن تكون نفس أحكام 
جرائم العنف التي مت ارتكابها بالفعل.

• يعتقد املجلس أنه يجب منع السجناء من نشر قصص جرائمهم.
• يعتقد املجلس أنه يجب استعادة نظام إصالحيات األحداث.

• يعتقد املجلس أن حظر األسلحة اليدوية يعطي املجرمني اليد الطولى.

• يعتقد املجلس أنه يجب إلغاء نظام احملاكمة عن طريق هيئة احمللفني.
• يعتقد املجلس أنه يجب معاملة املهاجرين غير الشرعيني كمجرمني.

• يعتقد املجلس أن عرض التاريخ اجلنسي لضحايا االغتصاب يجب أن يكون مسموحًا به في 
قاعات القضاء.

• يعتقد املجلس أن محاكمات املجرمني يجب أال تبث في التلفزيون مطلقًا.
• يعتقد املجلس أنه يجب عدم تبرير عقوبة اإلعدام.

• يعتقد املجلس أنه يجب أن تبث اإلعدامات على الهواء.
• يعتقد املجلس أن تنفيذ األوامر ال يعد مبررًا.

• يعتقد املجلس أن اجلرائم الدولية يجب أن تكون مرافعاتها أمام محكمة دولية.
• يعتقد املجلس أن على الواليات املتحدة املصادقة على اتفاقية روما اخلاصة مبحكمة اجلنايات 

الدولية.
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• يعتقد املجلس أن محكمة اجلنايات الدولية ستفشل في النهاية.
ترتكب في حق  التي  تنظر في اجلرائم  يعتقد املجلس أن محكمة اجلنايات الدولية يجب أن   •

الدميقراطية.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نستمر في محاكمة مجرمي احلرب العاملية الثانية.
• يعتقد املجلس أن املجرمني األحداث يجب أن يعاقبوا بشدة.

• يعتقد املجلس أن العقوبة الصارمة هي أفضل طريقة للحد من جرائم األحداث.
• يعتقد املجلس أننا متهاونون أكثر من الالزم في جرائم األحداث.

• يعتقد املجلس أن جرائم املراهقني يجب أن تعامل متامًا كجرائم البالغني.
• يعتقد املجلس أن القضاة يجب أن ُينتخبوا.

• يعتقد املجلس أن السلطة القضائية يجب أال تكون أداة للتغيير االجتماعي.
• يعتقد املجلس أن هناك قانونًا مختلفًا يطبق على األغنياء.

الثقافة
• يعتقد املجلس أن اللغة التي حتتاج إلى حماية ليست أهاًل للحماية.

• يعتقد املجلس أن الكنوز الثقافية يجب أن تعود إلى مواطنها األصلية.
• يعتقد املجلس أن على احلكومات أن تدعم الفنون التقليدية اخلاصة بثقافات األقليات.

• يعتقد املجلس أن على الفنون أن تدعم نفسها بنفسها.
• يعتقد املجلس أن على احلكومات أن تدعم الفنون.
• يعتقد املجلس أننا سوف نندم على تأثير هوليوود.

• يعتقد املجلس أن على هوليوود أن تتوقف عن تدريس التاريخ.
• يعتقد املجلس أن ثقافة الربح قد أفسدت فن السينما.

الديمقراطية 
• يعتقد املجلس أن الدميقراطية هي أصلح نظام للحكم في كافة دول العالم.

• يعتقد املجلس أن الدميقراطية جيدة لدرجة أنه ينبغي فرضها على كل الشعوب.
• يعتقد املجلس أنه ال ينبغي التنازل عن الدميقراطية من أجل التقدم. 

• يعتقد املجلس أن الدميقراطية خذلت دول العالم النامية.
• يعتقد املجلس أن الدول النامية حتتاج إلى ديكتاتوريات قوية.

• يعتقد املجلس أن الديكتاتورية ميكن تبريرها.
• يعتقد املجلس أن الديكتاتورية القوية أفضل من الدميقراطية الضعيفة.
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سياسة التعامل مع المخدرات
• يعتقد املجلس أن اخلمور متثل مشكلة أكبر من تدخني السجائر.

• يعتقد املجلس أن احلشيش يجب أن يعامل معاملة اخلمور والسجائر.
• يعتقد املجلس أن احلرب على املخدرات ال تستحق كل هذا الضجة.

• يعتقد املجلس أن احلرب على املخدرات هي حرب على الفقراء.
• يدعو املجلس إلى مكافحة املخدرات داخل البالد، وليس خارجها.

• يعتقد املجلس أنه يجب علينا ترخيص كل أنواع املخدرات.
• يعتقد املجلس أنه يجب علينا ترخيص األنواع اخلفيفة من املخدرات.

• يعتقد املجلس أن على احلكومات أن توفر ملدمني الهيروين أدوات حقن آمنة.
• يعتقد املجلس أنه يجب علينا حظر اخلمور.

• يعتقد املجلس أنه يجب علينا حظر إعالنات اخلمور.
• يعتقد املجلس أنه يجب حظر التدخني في األماكن العامة.

• يعتقد املجلس أن على احلكومة حظر التدخني.
• يعتقد املجلس أن على شركات التبغ تعويض املدخنني.

• يعتقد املجلس أن علينا حظر كافة إعالنات التبغ.
• يعتقد املجلس أنه يجب أال يسمح لشركات التبغ أن ترعى املناسبات والبطوالت الرياضية.

االقتصاد
• يعتقد املجلس أن أضرار الرأسمالية تفوق منافعها.

• يعتقد املجلس أن علينا حظر العالوات املفتوحة ملديري الشركات.
• يعتقد املجلس أن علينا أن نلقي باللوم في قضية األزمة االقتصادية على املشرِّعني، وليس على 

البنوك.

• يعتقد املجلس أن استقالة كبار املديرين دون أخذ مكافأة نهاية اخلدمة، يجب أن يكون شرطًا 
للحصول على الدعم احلكومي إلنقاذ املؤسسات.

• يدعو املجلس إلى رفض إنقاذ البنوك الفاشلة.
• يعتقد املجلس أن اليورو حتمًا سيفشل في النهاية.

• يعتقد املجلس أن ساعات الدوام في املؤسسات التجارية يجب أال تكون محددة.
• يعتقد املجلس أنه ليس ثمة جتارة عادلة سوى التجارة احلرة.

• يعتقد املجلس أننا قد ذهبنا إلى أبعد مما ينبغي في مسار التجارة احلرة.
• يعتقد املجلس أننا مازلنا بحاجة إلى حواجز جتارية. 
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• يعتقد املجلس أن علينا دعم الصناعات التقليدية.
• يعتقد املجلس أن علينا دعم التجارة احلرة.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نتأسف على وجود التكتالت التجارية.
• يعتقد املجلس أن منظمة التجارة العاملية صديقة لدول العالم الثالث.

• يعتقد املجلس أن التجارة احلرة تضر بدول العالم النامي.
• يعتقد املجلس أن علينا أن ندعم احلركة احلرة للعمالة عبر احلدود.

• يعتقد املجلس أننا بحاجة إلى عملة عاملية موحدة.
• يعتقد املجلس أن قطاع البنوك يجب أن يؤمم.

• يعتقد املجلس أن على احلكومة أن تستعيد شراء مؤسسات اخلدمة العامة.
• يعتقد املجلس أن علينا خصخصة اليانصيب.

التعليم

• يعتقد املجلس أن التعليم بكافة مستوياته يجب أن يكون مجانيًا.
• يعتقد املجلس أن كل أنواع االختبارات في املدارس يجب أن يتم استبدالها بأنواع أخرى من 

التقييم.

• يعتقد املجلس أن األموال التي تنفق في ابتعاث الطالب إلى دول أجنبية هي أموال تنفق في 
محلها.

• يعتقد املجلس أن على احلكومة تخصيص املزيد من اإلنفاق على التعليم.
• يعتقد املجلس أن خصخصة اجلامعات تضر بالعلم واملعرفة.

• يعتقد املجلس أنه يجب حظر التعلم املنزلي.
• يعتقد املجلس أنه يجب أن تكون كافة املدارس مختلطة.

• يعتقد املجلس أنه يجب حظر الواجبات املنزلية على طالب املرحلة االبتدائية.
• يعتقد املجلس أن املنافسات الرياضية بني املدارس تسبب ضررًا أكثر مما جتلب نفعًا.

• يعتقد املجلس أن الذهاب إلى املدرسة يجب أن يكون اختياريًا.
• يعتقد املجلس أن أيام الدراسة هي أفضل أيام العمر.

• يعتقد املجلس أن أيام الدراسة يجب أن تكون أطول وأقل.
• يعتقد املجلس أن الزيَّ املدرسي يجب أن يكون إلزاميًا.

• يعتقد املجلس أن الزيَّ املدرسي يجب أن يلغى.
• يعتقد املجلس أن على املدارس التركيز على إعداد الطالب للعمل.
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• يعتقد املجلس أن على املدارس أال تعطي واجبات للطالب في أيام العطالت.
• يعتقد املجلس أن حق طلبة الثانوية العامة في اخلصوصية، أهم من حق أولياء أمورهم في 

معرفة أوضاعهم الدراسية في املدارس.

• يعتقد املجلس أن الدراسة الثانوية يجب أن تكون اختيارية.
• يعتقد املجلس أن هناك أزمة في تعليم البنني.

• يعتقد املجلس أنه يجب إلغاء الدعم العام للجامعات اخلاصة.

• يعتقد املجلس أنه يجب استعادة العقوبة البدنية في املدارس.
• يعتقد املجلس أنه يجب علينا تعلم لغة أجنبية في املدارس.

• يعتقد املجلس أن على املدارس أن تركز أكثر على القراءة والكتابة واحلساب.
• يعتقد املجلس أنه يجب منع املدارس من اختيار الطالب على أساس القدرة األكادميية.

• يعتقد املجلس أنه يجب أال يسمح مطلقًا للمدارس باتباع سياسات قبول تعتمد على املعتقدات.
التوظيف والعمل

• يعتقد املجلس أن علينا دعم حق اإلضراب.
• يعتقد املجلس أن املضربني يجب أن يطردوا من أعمالهم.

• يعتقد املجلس أن اإلضراب سالح منصف.
• يعتقد املجلس أن مقدمي اخلدمات األساسية لهم احلق في اإلضراب.

• يعتقد املجلس أن فكرة النقابية تهدد الدميقراطية.
• يعتقد املجلس أن احتادات املهن قد أصبحت ال فائدة منها.

• يعتقد املجلس أن احتادات املهن تتمتع بسلطات أكبر مما يجب.
• يعتقد املجلس أن احتادات املهن تعوق التقدم.

• يعتقد املجلس أن علينا إلغاء فكرة احلد األدنى من األجر. 
• يعتقد املجلس أن علينا دعم فكرة احلد األعلى من األجر.

• يعتقد املجلس أن احلد األدنى من العمر املسموح به للعمل يجب أن يرتفع.
• يعتقد املجلس أنه يجب أن يكون هناك عمر إلزامي للتقاعد.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نعمل من أجل مساعدات البطالة. 
• يدعو املجلس إلى مطالبة الناس بالعمل مقابل تكاليف الرعاية.
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البيئة
• يعتقد املجلس أنه يجب حظر بناء السدود.

• يعتقد املجلس أن اتفاقيات البيئة تضر أكثر مما تنفع.
• يعتقد املجلس أنه يجب منع الصيد الترفيهي.

• يعتقد املجلس أن النمو االقتصادي هو احلل لظاهرة التغير املناخي.
• يعتقد املجلس أن علينا أن نضحي بالنمو االقتصادي من أجل البيئة.

• يعتقد املجلس أن الزراعة احلديثة أمر سيئ بالنسبة للمجتمعات احمللية.
• يعتقد املجلس أن علينا االستمرار في دعم اتفاقية كيوتو.

• يعتقد املجلس أن الواليات املتحدة محقة في التخلي عن اتفاقية كيوتو.
• يعتقد املجلس أن االحتباس احلراري يجب أن يحتل األولوية في اهتماماتنا.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نتخلى عن الوقود األحفوري.
• يعتقد املجلس أن علينا أن ندفع للدول النامية لكي ال تقطع األشجار في الغابات املطيرة.

• يعتقد املجلس أن السياحة البيئية قد فشلت.
• يعتقد املجلس أن علينا أال نسمح بالسياحة التجارية في متنزهاتنا وحدائقنا الوطنية.

الحركة النسوية والقضايا األنثوية 
• يعتقد املجلس أن احلركة النسوية قد فشلت.

• يعتقد املجلس أن احلركة النسوية تفسد األسرة.
• يعتقد املجلس أن احلركة النسوية قد ماتت.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نتعامل مع التمييز على أساس اجلنس على أنه متييز عنصري.
• يعتقد املجلس أننا بحاجة إلى حركة رجولية أيضًا.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نتأسف على احلركة النسوية.
• يعتقد املجلس أن علينا أن نخصص مقاعد للنساء في املجالس النيابية. 

• يعتقد املجلس أن على النساء أن يقاتلن في اخلطوط األمامية للجبهة.
• يعتقد املجلس أن على البنك الدولي أن يربط املساعدة املالية بحقوق املرأة.

• يعتقد املجلس أن الشركات الكبيرة يجب أن تخصص حصصًا للمرأة في املناصب التنفيذية.
• يعتقد املجلس أن على احلكومة أن تدفع لربات البيوت نظير عملهن. 

• يعتقد املجلس أن على العروسة أن تتشح بالسواد.
• يعتقد املجلس أن على كافة أرباب العمل أن يقدموا إجازة أبوية مدفوعة األجر.

• يعتقد املجلس أن على احلكومة أن تدفع للنساء مقابل رعاية األطفال.
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• يعتقد املجلس أن للوالدين احلق في أن يكون لهم الكلمة الفصل فيما يتعلق باملعاجلة الطبية 
ألوالدهم.

• يعتقد املجلس أنه يجب أن يتقاضى الرجال والنساء األجر نفسه على العمل نفسه.
• يعتقد املجلس أنه يجب أن متنح النساء نفس حقوق الرجال في الترشيح واالنتخاب.

• يعتقد املجلس أنه ينبغي أن يكون كل ثاني أمني عام لألمم املتحدة، امرأة.
• يعتقد املجلس أن جميع املدارس االبتدائية والثانوية يجب أن تكون مختلطة.

• يعتقد املجلس أنه يجب حظر مشاركة أي دولة في األلعاب األوملبية، إذا لم تشارك هذه الدولة 
بالرياضات النسائية.

تتلقاه  الذي  احلكومي  الدعم  نفس  تتلقى  أن  يجب  النسائية  الرياضات  أن  املجلس  يعتقد   •
الرياضات الرجالية.

• يعتقد املجلس أنه يجب جترمي الزواج قبل سن الثامنة عشرة.
• يعتقد املجلس أنه يجب معاقبة جرائم الشرف ومعاملتها كأي جرمية أخرى.

العولمة
• يعتقد املجلس أنه يجب فتح كافة احلدود.

• يعتقد املجلس أن العوملة تقتل الثقافات احمللية.
• يعتقد املجلس أن العوملة تهمش الفقراء.

• يعتقد املجلس أن العيش في جزيرة معزولة أفضل من القرية الكونية.
• يعتقد املجلس أن األسوار العالية تؤدي إلى عالقات جوار طيبة.

• يعتقد املجلس أن الشركات متعددة اجلنسية هي اإلمبرياليات اجلديدة.
• يعتقد املجلس أن علينا االعتراض على ثقافة املاكدونالدز.

• يعتقد املجلس أن مفهوم »الدولة األمة« مفهوم عفا عليه الزمن.

حقوق اإلنسان
• يعتقد املجلس أنه ليس ثمة شيء اسمه حقوق اإلنسان.

• يعتقد املجلس أن علينا دفع تعويضات للمظالم التي حصلت لألجيال التي سبقتنا.
• يعتقد املجلس أن التعذيب له ما يبرره.

• يدعو املجلس إلى رفض أي اعترافات انتزعت عن طريق التعذيب.
• يعتقد املجلس أن املساعدات املقدمة للدول النامية يجب أن ترتبط بحقوق اإلنسان.

• يعتقد املجلس أن عمالة األطفال أمر مقبول في دول العالم النامية.
• يعتقد املجلس أن حقوق اإلنسان ترف ال تتحمله دول العالم النامية.
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• يعتقد املجلس أنه يجب أال يـُعترف مطلقًا باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أنها 
من ضمن حقوق اإلنسان.

• يعتقد املجلس أن احلق في احلصول على الغذاء أهم من احلق في التعبير واالنتخاب.
• يعتقد املجلس أن حق اإلنسان الوحيد هو حقه في احلصول على العدالة.
• يعتقد املجلس أن سياسة االقتصار على طفل واحد هي سياسة مبررة.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نقاطع الشركات التي تستخدم عمالة األطفال.

الفرد والمجتمع
• يعتقد املجلس أن الرأسمالية تنشئ مجتمعًا أفضل من ذلك الذي تنشئه االشتراكية.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نتأسف على زوال الشيوعية.
• يعتقد املجلس أن القطاع اخلاص قادر على حل مشاكل األمة بطريقة أفضل من القطاع العام.

• يعتقد املجلس أننا ينبغي أن نعطي الشيوعية فرصة أخرى.
• يعتقد املجلس أن أفضل من يقوم على اخلدمات العامة هي الشركات اخلاصة.

• يعتقد املجلس أنه يجب أن يكون لدينا نظام عاملي للرعاية الصحية. 
• يعتقد املجلس أن املجتمع األكثر عدالة يحتاج إلى فرض ضرائب أكثر.

• يعتقد املجلس أن احلكومة الالمركزية هي أفضل أنواع احلكومات.
• يعتقد املجلس أن املساواة هي املعيار الرئيسي لتقدم املجتمعات.

• يعتقد املجلس أن تخفيض الضرائب أفضل من توسيع خدمات احلكومة.
• يعتقد املجلس أن مبدأ »تكافؤ الفرص« غير عادل.

• يعتقد املجلس أن الضمان االجتماعي يجب أال يعتمد على دخل الفرد.
• يعتقد املجلس أن الضرائب هي نوع من السرقة.

• يعتقد املجلس أن من حق كل مواطن أن يكون له دولة تكفل له كافة أنواع الرعاية.
• يعتقد املجلس أن علينا إلغاء الضرائب املباشرة.

• يعتقد املجلس أن العصيان املدني أمر مبرر في النظم الدميقراطية.
• يعتقد املجلس أنه يجب أن ال يسمح للمنظمات اخلاصة أن تستبعد من عضويتها أفرادًا على 

أساس العرق.

• يدعو املجلس إلى حظر التدخني في األماكن العامة.
• يعتقد املجلس أن دواعي األمن القومي تبرر التضييق على احلريات املدنية.
• يعتقد املجلس أنه يجب أال نضحي باحلريات املدنية من أجل دعاوى األمن.

• يعتقد املجلس أن اجلرائم التي ليس فيها ضحايا ال تعتبر جرائم أصاًل.
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• يعتقد املجلس أن على احلكومة أن تتوقف عن حماية األشخاص من أنفسهم.
• يعتقد املجلس أنه يجب حظر القمار.

• يعتقد املجلس أن علينا استعادة اخلدمة الوطنية.
• يعتقد املجلس أن على احلكومات أن ال تسمح باستخدام السجناء كعمال في املجتمع.

• يعتقد املجلس أن الفردية قد انقضت.
• يعتقد املجلس أن اخلدمة الوطنية يجب أن تكون إجبارية.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نخالف القانون السيئ.
• يعتقد املجلس أن التطرف في الدفاع عن احلريات أمر مستساغ.

• يعتقد املجلس أن علينا مخالفة القانون إذا كان ذلك في صالح العدالة.
• يعتقد املجلس أن علينا مخالفة القانون في سبيل حماية حقوق احليوان.
• يعتقد املجلس أنه يجب أن يكون للقضاة ضمان مبناصبهم مدى احلياة.

العالقات والصراعات الدولية
• يدعم املجلس »مسؤولية احلماية«.

• يعتقد املجلس أن احلكومة ليس عليها واجب الدفاع عن مواطني الدول األخرى.
• يعتقد املجلس أن القوة حق.

• يعتقد املجلس أن علينا حظر كافة األلغام األرضية بأسرع وقت.
• يعتقد املجلس أن علينا أن نخطط للسالم باالستعداد للحرب.
• يعتقد املجلس أن علينا أن ندعم منظومة الدفاع الصاروخية.

• يعتقد املجلس أن علينا مقايضة األرض مقابل السالم.
• يعتقد املجلس أن اجلاسوسية أمر غير أخالقي.

السياسة  أدوات  من  مشروعة  أداة  الشمولية  املتمردين في األنظمة  يعتقد املجلس أن دعم   •
اخلارجية.

• يعتقد املجلس أن العالم يواجه صراع احلضارات.
• يعتقد املجلس أن احلصار االقتصادي أفضل من احلرب.

• يعتقد املجلس أن احلصار االقتصادي يضر أكثر مما ينفع.
• يعتقد املجلس أن حلف الناتو لم تعد له ضرورة.

• يعتقد املجلس أن على روسيا االنضمام إلى حلف الناتو.
• يعتقد املجلس أن ضرب حلف الناتو ليوغوسالفيا بالقنابل كان له ما يبرره.

• يعتقد املجلس أن العالم كان أفضل في وجود جدار برلني.
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• يعتقد املجلس أن وجود قوتني عظميني أفضل من وجود قوة واحدة فقط.
• يعتقد املجلس أن على األمم املتحدة أن تتخذ دورًا أكثر فاعلية.

• يعتقد املجلس أن األمم املتحدة قد فشلت.
• يعتقد املجلس أنه يجب أن يكون لألمم املتحدة جيشها اخلاص.

• يعتقد املجلس أن االغتياالت السياسية أداة مشروعة من أدوات السياسة اخلارجية.
• يعتقد املجلس أن اغتيال الديكتاتوريني أمر له ما يبرره.

• يعتقد املجلس أن حرب العراق الثانية كان لها ما يبررها.
• يدعو املجلس إلى تقسيم العراق.

• يعتقد املجلس أن الرئيس كرزاي جزء من املشكلة.
في  السوفييتي  االحتاد  القاه  الذي  نفسه  املصير  سيالقي  الناتو  حلف  أن  املجلس  يعتقد   •

أفغانستان.

• يدعو املجلس إلى تسليح امليلشيات احمللية ملقاتلة طالبان في أفغانستان.
• يعتقد املجلس أن هناك ضرورة ألن متارس أمريكا دور شرطي العالم.

• يعتقد املجلس أنه ليس ثمة حاجة لوجود الواليات املتحدة في جنوب شرق آسيا.
• يعتقد املجلس أن علينا دعم القواعد العسكرية األمريكية في آسيا.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نتدخل عسكريًا في حروب الدول األخرى.
• يعتقد املجلس أن علينا التدخل من أجل الدميقراطية.

• يعتقد املجلس أنه يجب أال ُتضرب الدول بالقنابل من أجل حقوق اإلنسان.
• يدعو املجلس إلى إبعاد العاملني في قوات حفظ السالم عن احلروب األهلية.

اإلنترنت وتقنية االتصال
• يعتقد املجلس أن كارل ماركس كان سيوافق على اإلنترنت.

• يعتقد املجلس أن األطفال يقضون وقتًا أكثر مما ينبغي على شبكة اإلنترنت.
• يعتقد املجلس أن اإلنترنت سيتسبب في مقتل املُلكية الفكرية.

• يعتقد املجلس أن علينا تشجيع التجارة على اإلنترنت.
• يعتقد املجلس أننا غارقون في شبكة اإلنترنت.

• يعتقد املجلس أن أدوات البحث في اإلنترنت يجب أن تقاطع الصني، حتى تسمح ملواطنيها 
بالوصول غير احملدود لإلنترنت.

• يعتقد املجلس أن شركة غوغل أصبحت عمالقة أكثر مما يجب.
• يعتقد املجلس أن علينا أن نتخوف من غوغل.
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• يدعم املجلس سياسة غوغل على الصني.
• يعتقد املجلس أنه يجب أال يكون هناك حق اخلصوصية في شبكة اإلنترنت.

• يعتقد املجلس أن شركة مايكروسوفت أصبحت عمالقة أكثر مما يجب. 
• يعتقد املجلس أن شركة مايكروسوفت يجب أن تفكك.

اإلعالم
• يعتقد املجلس أن وسائل اإلعالم أصبحت قوية أكثر مما يجب.

• يعتقد املجلس أن وسائل اإلعالم أصبحت أكثر قوة من احلكومة.
• يعتقد املجلس أن وسائل اإلعالم أصبحت أقوى من املدرسة.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نـُروِّض الصحف الصفراء.
• يعتقد املجلس أن علينا أن نثق بوسائل اإلعالم.

• يعتقد املجلس أن حرية الصحافة تقتصر على أولئك الذين ميلكونها.
• يعتقد املجلس أن تغطية األخبار في التلفزيون عنيفة أكثر من الالزم.

• يعتقد املجلس أن حق اإلنسان في حرية الصحافة أهم من حقه في احملاكمة العادلة.
• يعتقد املجلس أن ما يسمى بـ»التلفزيون الواقعي« يكرس أمناطًا اجتماعية مهينة.

• يعتقد املجلس أن على احلكومات أن تتحكم بوسائل اإلعالم.
• يعتقد املجلس أنه يجب أال يكون للدولة أي دور رسمي في اإلعالم.

• يعتقد املجلس أن وسائل اإلعالم تلعب دورًا أكبر مما يجب في السياسة احلديثة.
• يعتقد املجلس أن وسائل اإلعالم تؤثر بشكل أكبر مما ينبغي على الشباب.

• يعتقد املجلس أن جنوم هوليوود ليسوا قدوة حسنة لشبابنا.
• يعتقد املجلس أن اإلعالنات تضر أكثر مما تنفع.

• يعتقد املجلس أن اإلعالنات لعنة.
• يعتقد املجلس أن اإلعالنات تستحوذ على مساحة أكبر مما يجب في مجتمعاتنا.

• يعتقد املجلس أن احلياة اخلاصة للسياسيني يجب أن تكون أمرًا عامًا.
• يعتقد املجلس أن احلياة اخلاصة للشخصيات العامة يجب أال تكون ملكًا للعامة.

• يعتقد املجلس أن حق اجلماهير في املعرفة يفوق في األهمية حق املرشح في اخلصوصية.

األسلحة النووية والطاقة النووية
• يعتقد املجلس أن الدول التي ليس لديها الطاقة النووية يجب أن تظل كذلك.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نندم على العصر النووي.
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• يعتقد املجلس أن كل أمة لها احلق في الدفاع عن نفسها باألسلحة النووية.
• يعتقد املجلس أن علينا إلغاء اتفاقية منع انتشار األسلحة النووية.

• يعتقد املجلس أن علينا حظر كافة أنواع األسلحة النووية.
• يعتقد املجلس أن علينا دعم فكرة الردع النووي.

• يعتقد املجلس أن الفحم والنفط هما أكبر خطرًا من الطاقة النووية.
• يعتقد املجلس أن علينا دعم استخدام الطاقة النووية.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نتخلى عن االستخدام املدني للطاقة النووية.

السياسة والعملية السياسية
• يعتقد املجلس أن األحزاب الصغيرة واملستقلني يعوقون العملية البرملانية.

• يعتقد املجلس أن هناك سرية أكثر مما يجب في احلكومة.
• يعتقد املجلس أن على السياسيني أن ُيغلِّبوا الرأي العام على تقييمهم الشخصي.

• يعتقد املجلس أن الزعيم السياسي اجليد هو املبادر في اتخاذ القرار، وليس الذي يكون قراره 
رد فعل.

• يعتقد املجلس أن البرملانات يجب أن تتكون من مؤسسة تشريعية واحدة.
• يعتقد املجلس أن احلمالت االنتخابية يجب أن يتم متويلها بالكامل من قبل الدولة.

أثناء  السياسية  الدعاية  من  أن حتد  أنه يجب أن يطلب من وسائل اإلعالم  يعتقد املجلس   •
احلمالت االنتخابية.

• يعتقد املجلس أن االقتراع يجب أن يكون إجباريًا.

• يعتقد املجلس أنه يجب إلغاء »احلصانة البرملانية«.
• يعتقد املجلس أن املرشحني للرئاسة يجب أن يتم انتخابهم في عملية انتخاب أساسية واحدة 

جتري في نفس اليوم.

• يعتقد املجلس أن زعماءنا ليسوا على مستوى حتديات املستقبل.
• يعتقد املجلس أن زعماءنا قد خذلونا.

• يعتقد املجلس أن اإلقدام والشجاعة السياسية أصبحا من املاضي.
• يعتقد املجلس أن السياسيني يستحقون احترامًا أكثر.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نتأسف على ظهور السياسيني احملترفني.
• يعتقد املجلس أن زعماءنا السياسيني يهتمون باالنتخابات التالية أكثر مما يجب.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نتأسف على تأثير االستطالعات السياسية.
• يعتقد املجلس أنه يجب علينا أال نسمح للسياسيني بالبقاء في وظائفهم سوى لفترة محدودة.
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• يعتقد املجلس أن على السياسيني الذين ميارسون الكذب أال يبقوا في وظائفهم.
• يعتقد املجلس أنه يجب أن يـُدفع للسياسيني أكثر.

• يعتقد املجلس أن االهتمام بحسن التعبير مراعاة ملشاعر اآلخرين قد زاد عن حده.
• يعتقد املجلس أن ُحسن التعبير مراعاة ملشاعر اآلخرين ضروري لتحقيق العدالة االجتماعية.

الفقر والتنمية

• يعتقد املجلس أن على الدول النامية أال تتبع النموذج الغربي.
• يعتقد املجلس أن التنمية املستدامة مجرد وهم.

• يعتقد املجلس أن على الدول النامية أن تؤمم مصادر الطاقة لديها.
• يعتقد املجلس أن البنك الدولي هو جزء من املشكلة.

• يعتقد املجلس أن التجارة أفضل من املساعدات.
• يعتقد املجلس أن املساعدات اخلارجية عائق أمام التنمية.

• يعتقد املجلس أن علينا إلغاء ديون العالم الثالث.
• يعتقد املجلس أن علينا إزالة حقوق امللكية على األدوية الصيدالنية للعالم النامي.

• يعتقد املجلس أن علينا دعم املزيد من سياسات التنظيم السكاني. 
• يعتقد املجلس أن علينا دعم التنظيم السكاني عن طريق سن التشريعات اخلاصة بذلك.

• يعتقد املجلس أن التنظيم السكاني يجب أن يكون شرطًا للحصول على الدعم اخلارجي.
• يعتقد املجلس أن التعليم األساسي الشامل في االقتصاديات النامية مضيعة للمال.

الجنسية والهجرة والشؤون المحلية

• يعتقد املجلس أن علينا السماح باملزيد من الهجرة.
• يعتقد املجلس أن التعددية الثقافية مجرد سراب.

• يعتقد املجلس أن جهود التقاء الثقافات في بوتقة واحدة قد فشلت.
• يعتقد املجلس أن علينا دعم مطالب السكان األصليني في حق تقرير املصير.

• يعتقد املجلس أنه يجب أن حتظى األقليات العرقية مبقاعد في املجلس النيابي.
• يعتقد املجلس أنه يجب أن يتم حتديد حد أدنى ألجرة العمال املهاجرين.

يعتقد املجلس أنه يحق للعمال املهاجرين أن يحصلوا على اجلنسية بعد خمس سنوات من   •
العمل.
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الدين
• يعتقد املجلس أنه ال مكان للدين في املدرسة.

• يعتقد املجلس أنه يجب أن يسمح لكافة املدارس بأن تدرس نظرية التطور.
• يعتقد املجلس أن العلم قد تسبب في هجر الكثير من الناس للدين.
• يدعو املجلس إلى وقف تدخل احلكومة في شؤون املدارس الدينية.

• يدعو املجلس إلى حظر الرموز الدينية في املدارس.
• يدعو املجلس إلى ضرورة حصول كل من ميارس منصبًا دينيًا على ترخيص من الدولة.

• يعتقد املجلس أنه يحق للمتدينني أن يحتكموا إلى محاكم دينية.
• يعتقد املجلس أنه يجب أن يسمح للفرد باختيار ما إذا كان يريد أن يرتدي مالبس دينية أم ال.

العلم
• يعتقد املجلس أن العلوم والتكنولوجيا تتقدم بسرعة أكبر مما يتطلبه الصالح العام للمجتمع.

• يعتقد املجلس أن العلم هو عدو البشر.
• يعتقد املجلس أننا أطلقنا العنان للتكنولوجيا بصورة أكبر مما يجب.

• يعتقد املجلس أن التكنولوجيا الطبية قد جتاوزت األخالق.
• يعتقد املجلس أن على احلكومات أال تضع قيودًا على نوعية األسئلة التي ميكن للعلماء بحثها.

• يعتقد املجلس أن امللكية الفكرية يجب أال تكون ملكية من األساس.
• يعتقد املجلس أنه يجب حظر وضع حقوق امللكية الفكرية على تقنية اجلينات. 
• يعتقد املجلس أن نتائج البحث العلمي يجب أن تكون متوفرة للجميع مجانًا.

• يعتقد املجلس أن على الشركات والباحثني أال يعترفوا بالتجارب السريرية التي يتم إجراؤها 
على مشاركني فقراء من دول نامية.

• يدعو املجلس إلى ترخيص التقنيات احلديثة التي تساعد في حتديد اجلنني البشري بناء على 
اخلصائص الوراثية.

• يعتقد املجلس أنه يجب حظر االنتقاء الوراثي.
• يعتقد املجلس أن من حق شركات التأمني أن جتري اختبارًا وراثيًا.

• يعتقد املجلس أن علينا دعم االختبارات اإلجبارية لإليدز.
• يعتقد املجلس أن من حق أرباب العمل أن يجروا اختبار كشف املخدرات للعاملني لديهم.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نسمح باألمومة بالوكالة.
• يعتقد املجلس أنه يجب حظر اجلراحة التجميلية.

• يدعو املجلس إلى حظر استخدام العارضات الالتي تقل أوزانهن عن الوزن الصحي.
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• يدعو املجلس إلى السماح ببيع األعضاء من أجل الكسب املادي.
• يدعو املجلس إلى أن تكون األحقية في احلصول على األعضاء البشرية املتبـَرع بها ألولئك 

الذين كانوا يعيشون حياة صحية.

• يعتقد املجلس أن علينا حظر تقنية االستنساخ.
• يعتقد املجلس أن علينا استنساخ البشر.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نهندس حيوانات املزارع وراثيًا.
• يعتقد املجلس أن علينا أن ندعم الهندسة الوراثية.

• يعتقد املجلس أن منافع الهندسة الوراثية تفوق األضرار.
• يعتقد املجلس أن علينا حظر املنتجات املعدلة وراثيًا.

• يدعو املجلس إلى استخدام احملاصيل املعدلة وراثيًا لتغذية سكان العالم.
• يعتقد املجلس أن حرمة احلياة يجب أن تكون لها األولوية على نوعية احلياة.

• يعتقد املجلس أننا نثق أكثر مما يجب مبهنة الطب.
• يعتقد املجلس أن علينا إجراء البحوث على أنسجة اخلاليا اجلذعية اجلنينية.

• يعتقد املجلس أنه يجب أن تكون لدينا قاعدة شاملة من شفرات احلامض النووي.
• يعتقد املجلس أن علينا أن نرخص القتل الرحيم الطوعي.

• يعتقد املجلس أنه ليس ثمة شيء اسمه احلق في املوت.
• يعتقد املجلس أن علينا جترمي التمييز الوراثي.

• يعتقد املجلس أن علينا حظر كافة التجارب على احليوانات.
• يعتقد املجلس أن اإلجهاض أمر له ما يبرره.

• يدعو املجلس إلى حظر اإلجهاض باستثناء احلاالت التي تكون فيها حالة األم الصحية معرضة 
للخطر.

• يعتقد املجلس أن كل امرأة لها احلق املطلق في اإلجهاض.
• يعتقد املجلس أن رحالت استكشاف املريخ يجب أن تتأجل.

• يعتقد املجلس أن استكشاف الفضاء يجب أن يعهد به إلى مؤسسات خاصة.
• يعتقد املجلس أن تكاليف استكشاف الفضاء لها ما يبررها.

• يعتقد املجلس أنه لم تكن هناك حاجة البتة لبناء احملطة الفضائية الدولية.
• يعتقد املجلس أن علينا العودة إلى استكشاف القمر.

• يعتقد املجلس أن علينا دعم اكتشاف الفضاء.
• يعتقد املجلس أن علينا تشجيع السياحة الفضائية.
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دول ومناطق محددة
• يعتقد املجلس أن على دول اخلليج العربية أن تتحد وتشكل دولة واحدة.

• يعتقد املجلس أنه يجب أن يكون لدول اخلليج العربية عملة نقدية موحدة.
• يعتقد املجلس أنه يجب أن يكون للدول العربية مقعد دائم في مجلس األمن التابع لألمم املتحدة.

• يعتقد املجلس أن على دول اخلليج العربية تقدمي املزيد ملساعدة أفريقيا.
• يعتقد املجلس أن إيران تشكل خطرًا أكبر على الشرق األوسط من الواليات املتحدة.

• يعتقد املجلس أن الواليات املتحدة قوة للسالم في الشرق األوسط.
• يعتقد املجلس أن الواليات املتحدة األفريقية فكرة جيدة.

• يعتقد املجلس أن كافة مساعدات التنمية ألفريقيا يجب أن تقدم من خالل اإلحتاد األفريقي.
• يعتقد املجلس أن ألستراليا سجاًل شائنًا في حقوق اإلنسان.

• يعتقد املجلس أن على أستراليا أن تنشئ محكمة حلقوق اإلنسان.
• يعتقد املجلس أن على آسيا أن تسلك املسار الليبرالي.

• يعتقد املجلس أن على احتاد دول جنوب شرق آسيا تبني قضية تيمور الشرقية.
• يعتقد املجلس أن على احتاد دول جنوب شرق آسيا أن يكون له برملانه اخلاص.

• يعتقد املجلس أن على أستراليا أن تلعب دور الشرطي في منطقة جنوب احمليط الهادي.
• يعتقد املجلس أن على أستراليا أن تتوقف عن لعب دور ابن عم العم سام.

• يعتقد املجلس أن العالم قد خذل تيمور الشرقية.
• يعتقد املجلس أنه يجب أن تكون باباو الغربية مستقلة.
• يعتقد املجلس أن على الصني إعطاء التيبت استقالله.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نعترف باستقالل تايوان.
• يعتقد املجلس أن الدميقراطية قد خذلت الهند.

• يعتقد املجلس أن علينا أن ندين سجل حقوق اإلنسان في سنغافورة.
• يعتقد املجلس أن علينا أن نتخوف من الصني.

• يعتقد املجلس أن علينا أن نتخوف من باكستان.
• يعتقد املجلس أن على الغرب وقف التعاون العسكري مع باكستان.

• يعتقد املجلس أن من حق اليابان احلصول على مقعد دائم في مجلس األمن. 
• يعتقد املجلس أن على االحتاد األوروبي أن يكون له جيشه املستقل.

• يعتقد املجلس أن االحتاد األوروبي انتصار للبيروقراطية على الدميقراطية.
• يعتقد املجلس أن على أوروبا أن توحد سياستها اخلارجية.

• يعتقد املجلس أن اجتياح إسرائيل لقطاع غزة عدوان غاشم.
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• يعتقد املجلس أن على الواليات املتحدة األمريكية أن تساوي بني مساعدتها العسكرية إلسرائيل 
ومساعدتها اإلنسانية لفلسطني.

• يعتقد املجلس أن عملية السالم في الشرق األوسط لن تنجح أبدًا.
• يعتقد املجلس أن على الغرب أن يتوقف عن التغاضي عن إسرائيل.

• يعتقد املجلس أن على الغرب أن يترك الشرق األوسط وشأنه.
• يعتقد املجلس أن على الواليات املتحدة األمريكية أن تضرب إيران اآلن.

• يعتقد املجلس أن الدميقراطية هي أفضل اخليارات لتقدم روسيا.
• يعتقد املجلس أن كندا يجب أن تكون الوالية األمريكية الواحدة واخلمسني.

• يعتقد املجلس أن على كندا أال حتارب نيابة عن الواليات املتحدة.
• يعتقد املجلس أنه يجب إلغاء اتفاقية التجارة احلرة لشمال أمريكا.

• يعتقد املجلس أن احللم األمريكي قد أصبح كابوسًا.
• يعتقد املجلس أن متثال احلرية في نيويورك ال ميت للحرية بصلة. 

• يعتقد املجلس أنه يجب إدانة سجل احلريات في الواليات املتحدة األمريكية.
• يعتقد املجلس أن أوباما سيفشل.

• يعتقد املجلس أن الواليات املتحدة األمريكية في انحدار.
• يعتقد املجلس أن العم سام قريب سيئ.

• يعتقد املجلس أن على الواليات املتحدة األمريكية االنسحاب من قواعدها العسكرية في آسيا.
• يعتقد املجلس أن على الواليات املتحدة األمريكية إنهاء حصارها لكوبا حااًل.

• يعتقد املجلس أن شمس الغرب تأفل.

الرياضة
• يعتقد املجلس أننا مهووسون بالرياضة.

• يعتقد املجلس أننا نولي الرياضة اهتمامًا أكثر مما يجب.
• يعتقد املجلس أن أبطال الرياضة ال يستحقون كل هذا االحترام.

• يعتقد املجلس أنه يجب جتنب اخللط بني الرياضة والسياسة.
• يعتقد املجلس أن النوادي الرياضية يجب أن تكون مسؤولة عن املخالفات التي يرتكبها الالعبون.

• يعتقد املجلس أن على قنوات التلفزة أن تبث الرياضات الرجالية والنسائية على حد سواء.
• يعتقد املجلس أن الرياضة أصبحت تنافسية أكثر مما يجب.

• يعتقد املجلس أنه يجب تخصيص مدينة واحدة الستضافة األلعاب األوملبية بشكل دائم.
• يعتقد املجلس أنه يجب أن يقتصر حق استضافة األلعاب األوملبية على الدول الدميقراطية.
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• يعتقد املجلس أنه قد آن األوان أن نتجاوز األلعاب األوملبية.
• يعتقد املجلس أن االحتراف قد أفسد األلعاب األوملبية.

• يعتقد املجلس أن االحتراف قد أفسد الرياضة.
• يعتقد املجلس أن إنفاق األموال في الرياضة يفوق احلد املعقول.

• يعتقد املجلس أن رعاية الفعاليات الرياضية تفسد الرياضة.
• يعتقد املجلس أن علينا حظر رياضة املالكمة.

• يعتقد املجلس أن علينا حظر االصطياد باستخدام كالب الصيد.
• يعتقد املجلس أن علينا السماح باستخدام العقاقير املنشطة في الرياضة.

اإلرهاب
• يعتقد املجلس أن العالم قد تغير إلى األحسن بعد 11 سبتمبر.

• يعتقد املجلس أن السياسة اخلارجية للواليات املتحدة ينوبها جزء من اللوم فيما يخص أحداث 
11 سبتمبر.

• يعتقد املجلس أن علينا احلد من ذكر الهجمات اإلرهابية.
• يعتقد املجلس أن العالم لم يتعلم شيئًا من أحداث 11 سبتمبر.

• يعتقد املجلس أن الظلم االجتماعي يبرر العنف السياسي.
• يعتقد املجلس أنه ليس ثمة ما يبرر اإلرهاب مطلقًا.

• يعتقد املجلس أن على املدافعني عن البيئة أن يلجأوا إلى اإلرهاب لتحقيق أهدافهم.
• يعتقد املجلس أن التفاوض بعيد املدى هو احلل األمثل لإلرهاب.

• يعتقد املجلس أن التفاوض مع اإلرهابيني له ما يبرره.
• يعتقد املجلس أن علينا التحاور مع اإلرهابيني.

• يعتقد املجلس أن احلرب ضد اإلرهاب هي أعظم نصر للقاعدة.
• يعتقد املجلس أن اإلرهاب يبرر احلرب.

• يعتقد املجلس أن أفضل احلروب على اإلرهاب هي احلرب على الفقر.

الشباب
• يعتقد املجلس أن على األطفال أن يلعبوا قلياًل ويدرسوا كثيرًا.

• يعتقد املجلس أن األطفال اليوم متهاونون.
• يعتقد املجلس أن للوالدين احلق في ضرب أوالدهم.

• يعتقد املجلس أنه يجب تخفيض العمر القانوني لالنتخاب.
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• يعتقد املجلس أنه يحق لآلباء أن يقترعوا نيابة عن أوالدهم.
• يعتقد املجلس أن النماذج والرموز التي يتخذها الشباب ليست قدوة حسنة.

• يعتقد املجلس أن علينا حظر مهرجانات جمال األطفال.
• يعتقد املجلس أننا اجليل الضائع.

• يدعو املجلس إلى حظر العقاب البدني على األطفال من قبل والديهم.

قضايا متنوعة 
• يعتقد املجلس أن حياة الريف أفضل من حياة املدينة.

• يعتقد املجلس أن املهم ليس الربح واخلسارة وإمنا املهم هو طريقة اللعب.
• يعتقد املجلس أن على احلكومة بذل املزيد من أجل دعم األسر التقليدية.

• يعتقد املجلس أن علينا احلد من استخدام السيارات داخل املدن.
• يعتقد املجلس أنه يجب إغالق حدائق احليوانات.
• يعتقد املجلس أن التجانس أهم بكثير من التنوع.
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94الشطط في استخدام احملددات

95احملددات – النقاط األساسية

96اخلطوة الثالثة : احلجج

96املنهجية األساسية

98ملاذا نحتاج حججًا مختلفة؟

ة 98البنية األساسية للُحجَّ
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