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الوحدة األوىل:
مقدمة يف برنامج صوت
املتوسط
شباب ّ
 .1األهداف التعليمية
اهلدف من هذه الوحدة هو التعريف بربنامج صوت
معمقة حول أهدافه
شباب املتوسط وتقديم رؤية ّ
الرئيسية .يف نهاية هذه الوحدة ،سيكون املتناظرون
قد:
• اكتسبوا معلومات حول برنامج صوت شباب
املتوسط وتارخيه وأهدافه
• أخذوا فكرة عن آفاق تنمية قدراتهم الذاتية
بفضل الربنامج
• اكتسبوا املزيد من املعلومات حول مبدأ
«االنتقال من املناظرة إىل العمل» ،الذي يستند
إليه برنامج صوت شباب املتوسط
 .2مقدّمة
يهدف برنامج صوت شباب املتوسط إىل مجع
الشباب من ش ّتى أحناء البحر األبيض املتوسط
ملعاجلة القضايا اليت مت ّثل موضع اهتمام مشرتك
بني جمتمعاتهم .مي ّثل متكني الشباب من خالل
احلوار وتعزيز ثقافة التناظر اثنني من بني األهداف
الرئيسية للربنامج .لكن األهم من ذلك هو ّ
أن
يشجع شباب املنطقة
برنامج صوت شباب املتوسط ّ
على املساهمة يف عملية صنع السياسات وتشكيل
اخلطابات اإلعالمية .وقد ّ
حل برنامج «صوت
شباب املتوسط» ّ
حمل الربنامج العربي الناجح
«صوت الشباب العربي» الذي أطلقته مؤسسة آنا
ليند واجمللس الثقايف الربيطاني يف سنة .2011
بعد أكثر من مخس سنوات من االستثمار يف هذا
اجملال ،وبفضل الشبكات القائمة واملنهجيات الرائدة
والبحوث املستقلة ،أصبح «صوت شباب املتوسط»
مهيأ ليكون الشبكة اإلقليمية الرئيسية والرائدة
للشباب اليت تربط اجملتمع املدني واملؤسسات
التعليمية وصانعي السياسات يف مجيع أحناء أوروبا
ودول اجلوار من الناحية اجلنوبية (جنوب البحر
األبيض املتوسط وأوروبا) .ويتمثل أحد اجلوانب
األكثر ريادية هلذا الربنامج يف املساهمة يف تعزيز
منوذج «احلوار األورومتوسطي» ،من خالل نقل

جتربة الربنامج العربي إىل الشمال.
ّ
تتول مؤسسة آنا ليند تنسيق برنامج «صوت شباب
املتوسط» ،ويشارك يف تأسيسه اجمللس الثقايف
الربيطاني ،ومت تطويره بالشراكة مع مركز
التكامل املتوسطي وجممع تفكري «أصدقاء أوروبا»
وحتالف قيادة العامل -نادي مدريد وأكادميية
البحر األبيض املتوسط للدراسات الدبلوماسية
ومنظمة سوليا .ويتم متويل الربنامج من قبل
املفوضية األوروبية وبتمويل مشرتك من احلكومة
الفنلندية وجمموعة البنك الدولي.
 .3اآلفاق
يقدم برنامج صوت شباب املتوسط العديد من
الفرص للمتناظرين الشباب يف منطقة البحر
األبيض املتوسط .باعتبارك متناظرا ،سوف:
• تتلقى دورات تدريبية حول تقنيات املناظرة
واحلوار ،لتصبح بذلك قاد ًرا على املشاركة
بشكل أكثر فعالية يف جمتمعك ولتع ّزز
فرصك احلياتية ،من خالل املهارات األساسية
للقرن احلادي والعشرين.
• تشارك يف أنظمة التعليم ومنظمات اجملتمع
املدني الواسعة النطاق يف مجيع أحناء املنطقة.
• تقدّم لك فرص لتنمية قدراتك القيادية،
من أجل التواصل مع قادة العامل وصانعي
السياسات احلاليني ووسائل اإلعالم للتأثري
على السياسة العامة.
• تكون قاد ًرا على املساهمة يف تقديم صورة
أكثر إجيابية عن الشباب بوصفه قوة موازنة
للصورة السلبية للعنف والتطرف.
• تساهم يف نشر ثقافة املناظرة كأداة رئيسية
للمناصرة وتغيري السياسات على املستوى
اجملتمعي ،من خالل تأسيس نادي للمناظرة
بدعم من منظمة حملية قائمة (منتدى
املناظرة).
• تشارك يف الفرص اإلقليمية والدولية مثل
ندوة القيادة ،ومنتدى السياسة واملناظرة
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األورومتوسطي ،وخمترب االتصاالت ،حيث
ستشارك مع نظرائك من خمتلف أحناء
البحر األبيض املتوسط يف بناء شبكات للتعاون
املستقبلي وكسر احلواجز والصور النمطية.
 .4االنتقال من املناظرة إىل العمل
• يز ّود برنامج صوت شباب املتوسط الشباب
باألدوات الالزمة للتوعية وصنع السياسات.
وتتمثل القوة الدافعة للربنامج يف شعار
«االنتقال من املناظرة إىل العمل» .على مدى
عقود ،مت استبعاد الشباب من عمليات صنع
السياساتّ ،
ولكن برنامج صوت شباب املتوسط
يدرك قدرة الشباب على املشاركة الف ّعالة يف
عمل صانعي القرارات ،وبالتالي التأثري على
عملية صنع السياسات يف دوهلم.
ويتجسد ذلك طيلة دورة حياة الربنامج من خالل
اخلطوات التالية:
• أو ً
ال ،سيتم تزويد املشاركني الشباب باملهارات
الالزمة للمناظرة أثناء التدريب التسلسلي
امليسرون لدينا.
الوطين الذي يقدمه ّ
• ثان ًيا ،من خالل املشاركة يف مناظرات
ومسابقات خمتلفة طيلة دورة حياة الربنامج،
سيساهم املتناظرون الشباب يف توفري حمتوى
غين بالبحوث واألدلة حول القضايا موضع
ثم ،سيتم النظر يف هذا احملتوى
االهتمام .ومن ّ
وإبالغه لشركاء الربنامج واجلهات املعنية.
باإلضافة إىل ذلك ،ستتاح للشباب الفرصة
الختيار موضوع ميثل شاغال رئيسيا يف دولتهم
عامة
وحتويل املناظرة بينهم إىل ورقة سياسة ّ
موجهة إىل اجلهات املعنية ،وذلك مبساعدة

امليسرين الرئيسيني لدينا.
• ثال ًثا ،الربنامج ليس سوى بداية مشوارنا،
فاملناظرة متثل إر ًثا نرنو إىل ترسيخه لدى
الشباب .إثر االنضمام إىل الربنامج ،سيتم
تقسيم املشاركني إىل جمموعات حسب
انتماءاتهم اجلغرافية واهتماماتهم .وبعد تلقي
الدورات التدريبية م ًعا ،ستتحول جمموعاتهم
االلكرتونية إىل نوادي /جمتمعات مناظرة
الكرتونية جتمع ما ال يقل عن  15شابة وشابًا،
وستتاح هلم الفرصة ملمارسة مهاراتهم يف
املناظرة واستخدام هذه املهارات للدفاع عن
القضايا موضع االهتمام بالنسبة هلم ،بالتنسيق
الوثيق مع فريق اجمللس الثقايف الربيطاني يف
البالد ومنتديات املناظرة .خالصة القول أننا
سنعتمد على الشباب لنشر إرث «االنتقال من
املناظرة إىل العمل» خارج حدود برناجمنا.
�
•
•
•
•

أسئلة للتفكري
أي مدى ّ
إىل ّ
تظن أنك حققت النتائج التعليم ّية
العامة هلذه الوحدة؟
ما الذي يتعني عليك القيام به لكي تصبح
أكثر كفاءة وخربة فيما يتعلق باألهداف
التعليم ّية هلذه الوحدة؟
حسب رأيك ،أية فائدة سيقدمها لك برنامج
صوت شباب املتوسط؟
ما عالقة مبدأ «االنتقال من املناظرة إىل
العمل» بالبيئة احمليطة بك؟ وكيف ميكن
تطبيقه؟
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الوحدة الثانية:
مقدمة يف املناظرة
 .1األهداف التعليمية
عاما ملفهوم التناظر .يف
تقدّم هذه الوحدة مدخال ّ
نهاية هذه الوحدة ،سيكون املتناظرون قد:
• أدركوا مفهوم املناظرة وأهدافها وفوائدها
• تع ّرفوا إىل خمتلف أنواع املناظرات
واملصطلحات الرئيسية املستخدمة يف برنامج
صوت شباب املتوسط
شيوعا
• تع ّرفوا إىل أمناط املناظرة األكثر ً
 .2مقدّمة
املناظرة هي عبارة عن مناقشة رمس ّية حول مسألة
معينة يف إطار تظاهرة عامة أو مجعية تشريعية أو
جتمع رمسي جملموعة من األشخاص،
ببساطة يف ّ
حيث يوجد طرفان ،وحيق لكل طرف إثبات وجهة
نظره من خالل تقديم جمموعة من احلجج
وتفنيد حجج اخلصم .ووفقا للنمط/النموذج

 .3أنواع املناظرة
النوع

الذي ّ
مت اختياره ،عادة ما تنتهي املناظرة حبكم
تصدره جلنة متخصصة أو بتصويت اجلمهور.
تتاح للمتناظرين الفرصة للتعبري عن آرائهم بشأن
موضوع معني بطريقة رمسية ،فيكتسبون تقنيات
الدفاع عن قضيتهم والتشكيك يف حجج اخلصم
والدفاع عن أنفسهم بعد مساع احلجج املضادة.
يف حال ّ
مت اختيار مواقف املتناظرين عن طريق
القرعة ،فينبغي على ّ
كل منهم االلتزام باملوقف
املسند إليه (ا) ،بغض النظر عن آرائه (ا) الشخصية.
اهلدف من املناظرة هو السعي لكشف احلقيقة
األفضل من بني خمتلف أوجه احلقيقة اليت
ويتم ذلك عرب إدراك أنه ال
يطرحها املتناظرونّ .
توجد حقيقة مشولية واحدة ،بل توجد حقيقة
أفضل وليدة املناظرة .فاملناظرة ال تتعّلق مبعاجلة
للتوصل إىل فكرة
املشاكل فحسب ،بل تهدف
ّ
حامسة حول قضية مع ّينة وتقديم أنسب احللول
واآلليات.

حقيقية

تنافسية

استعراضية

اهلدف

التوصل إىل احلقيقة

الفوز

االستعراض

املشاركون

العامة
ّ

املتنافسون

املمثلون

اختيار املوقف

جائز

غري جائز

حرية نسبية

ممكن

غري ممكن

ّ
تبن

تكّلف

االتفاق مع الفريق
اآلخر
احلجج واملوقف

حسب هدف
االستعراض
متثيل
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 .4املصطلحات الرئيسية
املصطلح
املقولة

النمط/النموذج
اجمللس
احلكومة
املعارضة
هيئات االفتتاح
هيئات االختتام
الدحض
التفنيد
نقطة املعلومة
نقطة النظام
التمديد/التوسع
الصدام
نقاط ّ
التحكيم
عدد نقاط املتحدّث

التعريف
موضوع املناظرة.
اهليكل الذي حيدد قواعد املناظرة :عدد املتناظرين ومدّة اخلطابات
واملداخالت ودور كل متحدّث.
وامليسر واملتناظرين واجلمهور ،إخل.
يشمل احمل ّكمني ّ
فريق املتناظرين الذين يؤيّدون املقولة.
فريق املتناظرين الذين يعارضون املقولة.
الفريقان األوالن من احلكومة واملعارضة :احلكومة االفتتاحية واملعارضة
االفتتاحية.
الفريقان الثانيان من احلكومة واملعارضة :احلكومة اخلتامية واملعارضة
اخلتامية.
مصمم لدحض حجج اخلصم وأفكاره
هو جزء من خطاب
املتناظرّ ،
ِ
وسياقه.
هو إثبات خطأ يف حجة أو بيان حبجة اخرى أو بالربهان.
هي تعليق موجز ،قد يكون ً
سؤال يطرح على املتحدّث املنافس ،أو حججا
موجزة لدحض موقف ،أو تعليقا ض ّد املقولة بشكل عام.
ُتثار نقطة النظام عندما يعتقد أحد املتنافسني أنه قد مت خرق قواعد
املناظرة .ويتم توجيهها إىل احل ّكام.
يتيح اجملال أمام مستوى حتليل أوسع نطاقا ،عرب تقديم وجهة نظر
جديدة أو اجتاه جديد للمناظرة
نقاط اخلالف الرئيسية بني اجلانبني ،واليت يتم طرحها خالل املناظرة.
العملية اليت يقوم من خالهلا احمل ّكمون بتقييم املناظرة بنا ًء على حمتوى
وأسلوب واسرتاتيجية اخلطابات .يق ّرر احمل ّكمون مراتب الفرق ويسندون
نقاط املتحدث لكل متحدث.
إمجالي عدد النقاط املسندة لكل متحدث ،وعادة ما ترتاوح بني  65و 85نقطة.
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 .5أمناط/مناذج املناظرة
هناك العديد من أمناط/مناذج املناظرة املختلفة
واملستخدمة يف مجيع أحناء العامل ،ولكن معظمها
يشرتك يف بعض امليزات األساسية ،على غرار
عناصر املناظرة (املقولة واحلجج والدحض) وطريف
التناظر :الطرف املؤيد للمقولة ،والذي سيدعو إىل
اعتماد القرار ،وطرف معارض يدحض القرار.
تكمن نقاط االختالف بشكل أساسي يف عدد
املتناظرين وطول اخلطاب وفرتات مناقشة اخلصم
وترتيب وطول املداخالت والدحض ودور كل
طرف متناظر واملصطلحات التقنية والتحكيم
(تعتمد بعض أمناط التناظر على التصويت بد ً
ال
من التحكيم) .وقد مت تطوير بعض األمناط لغرض
استخدامها يف برامج املدارس الثانوية أو اجلامعات،
بينما يتم استخدام األمناط األخرى يف املناظرات
العامة ،أو يتم استخدامها حصريًا للمقوالت
املتعلقة بالسياسات.
من بني أمناط/مناذج املناظرة ،نذكر :املناظرة

بأسلوب أكسفورد واملناظرة الربملانية ومناظرة
منوذج الربملان الربيطاني ومناظرة منوذج الربملان
اآلسيوي ومناظرة السياسة ومناظرة هارفارد
ومناظرة لينكولن  -دوجالس ومناظرة كارل بوبر
وبطولة العامل ملناظرات املدارس وبطولة العامل
ملناظرات اجلامعات ،إخل.
�
•
•
•
•

أسئلة للتفكري
أي مدى ّ
إىل ّ
تظن أنك حققت النتائج التعليم ّية
العامة هلذه الوحدة؟
ما الذي يتعني عليك القيام به لكي تصبح
أكثر كفاءة وخربة فيما يتعلق باألهداف
التعليم ّية هلذه الوحدة؟
ما مدى فعالية كل نوع من أنواع املناظرات؟
وبعد التفكري مل ّيا يف سياقك احلالي ،متى
ميكنك استخدام كل نوع؟
ّ
شيوعا/
أي نوع من أنواع املناظرة هو األكثر ً
قابلية للتطبيق يف بلدك /جمتمعك؟
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الوحدة الثالثة:
املقوالت
 .1األهداف التعليمية
تقدم هذه الوحدة حملة وجيزة عن صياغة وحتليل
املقوالت حبسب منوذج الربملان الربيطاني .ويف نهاية
هذه الوحدة ،ينبغي أن نكون قادرين على:
• فهم العناصر الرئيسية يف مقولة مناظرة
جيدة الصياغة
• صياغة مقوالت ميكن استخدامها الح ًقا
• حتديد خمتلف أنواع املقوالت وكيفية
حتليلها
املعيار
الوضوح

اإلنصاف

املنهجية
•
•
•
•

حتققوا من املراجع للتأكد من املفردات واملعاني السياقية.
إحرصوا على إجراء تدقيق حنوي.
ً
جتنبوا استخدام اللهجة احمللية ،واستخدموا اللغة املعيارية بدال من ذلك.
قوموا بتجربة املقولة لضمان فهمها بشكل واضح.

•

عليكم إجراء البحوث للتحقق من توفر احلجج اليت تساعد على تأييد
ومعارضة املقولة.
قوموا بتحليل املقولة من أجل حتديد مدى إمكانية تناول الطرفني للقضية
بشكل متكافئ.
إحرصوا على متاشي املقولة مع السياق احلالي ،حبيث تتوفر أدلة كافية لدى
الطرفني.
قوموا بتجربة املقولة لضمان فهمها بشكل متكافئ.

•
•
•

األخالق

املالءمة

 .2املقولة
املقولة هي عبارة عن بيان حيدد موضوع مناظرة
معينة ،وترد يف شكل مجلة توكيدية يكون مآهلا
القبول أو الرفض .وينبغي اإلعالن عن البيان بفكرة
واضحة وصياغة صحيحة ،ألن املناظرة ستدور
حول أفكار ومفاهيم املقولة .وينبغي على فريق
احلكومة تأييد املقولة ،بينما ينبغي على فريق
املعارضة تفنيدها.
كيف نضمن تو ّفر معايري الوضوح واإلنصاف
واألخالق واملالءمة يف املقولة؟

أشخاصا من خلفيات أخالقية
تضم جلنة صياغة املقولة
ً
• إحرصوا على أن ّ
خمتلفة.
• عليكم االلتزام بسياسة اجمللس الثقايف الربيطاني للمساواة والتنوع والشمول.
• إحرصوا على أن تراعي املفردات واملواضيع املستخدمة االعتبارات الثقافية.
• ال تنسوا االطالع على خلفية املتدربني (العمر واجلنس والتعليم ،إخل) ،وذلك من
خالل استبيان يسبق التدريب.
• إحرصوا على إجراء حبوث حول الوضع الراهن لتجنب استخدام مواضيع
قدمية أو ال صلة هلا بالوضع الراهن .كونوا على اطالع بوقت ومكان إجراء
املناظرة ،وقوموا بإجراء حبوث حول املواقف السابقة من املقولة.
• ليكن أساس مقوالتكم هو اهتمامات املتدربني ،واليت ميكن حتديدها من خالل
مناقشات التدريب وأوراق التقييم.
خيص جمتمعكم!
حاولوا اآلن صياغة مقولة حول موضوع ّ
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حبيث يشري جوهر املقولة إىل الرأي الذي
تتبناه واالفرتاضات اليت تدعم هذا الرأي.

 .3أنواع املقوالت
ميكن تقسيم املقوالت حسب اهليكل واجلوهر،
نوع املقولة

ماهي العوامل ذات الصلة؟

حقيقة

حكما على
املقوالت اليت تصدر فيها الفرق ً
موضوع املقولة؛ احلكم بصحتها أو خطئها.

حكم

املقوالت اليت تقارن بني وجهيت نظر أو فلسفتني
متعارضتني.

قيمة

املقوالت اليت تنظر يف ما إذا كان لألمر قيمة
متأصلة أم ال.

سياسة

مثال
يعتقد هذا اجمللس أن التغريات
املناخية هي أكرب تهديد للبشرية.
يعتقد هذا اجمللس أن البيئة أهم
من االقتصاد.
يعتقد هذا اجمللس أن النظام
الغذائي النباتي هو أفضل طريقة
للعيش.

املقوالت اليت تشري إىل وجود ضرب من السياسات سيمنع هذا اجمللس زواج األطفال.
أو اإلجراءات اليت جيب القيام بها من أجل ّ
حل
مشكل ما .يف هذا السياق ،جيب أن يضع الفريق
املؤيد خطة عمل حمددة مبا يتماشى مع املقولة،
وإثبات احلاجة إىل السياسة ومدى فعاليتها .ويف
ّ
ويوضح
املقابل ،سيهاجم فريق املعارضة املقولة
السبب وراء عدم احلاجة إىل السياسة وحياول
إثبات عدم فعاليتها.

 .4حتليل املقوالت
هناك  5خطوات رئيسية مت ّكنكم من حتليل املقولة
بشكل ف ّعال:
 .1حتديد الكلمات املفتاح.
 .2حتديد الظرفية (الزمانية واملكانية).
 .3حتديد نوع املقولة.
 .4حتديد اجلهات املعنية.
 .5تكوين املوقف.

املتناظر حتديد
بغية تكوين موقف قوي ،جيب على
ِ
املشكل املؤدي إىل ظهور املقولة ،واحلل احملدد يف
نص املقولة بالنسبة لفريق احلكومة ،واهلدف أو
النتيجة اليت يصبو كل فريق إىل حتقيقها من
خالل تطبيق ّ
احلل الذي يقرتحهّ .
ولكن جم ّرد
حتديد هذه العناصر الثالثة ليس كافيا ،حيث
ينبغي على املتناظر إنشاء رابط قوي بني خمتلف
هذه العناصر طيلة املناظرة.

واآلن حاولوا حتليل املقولة اليت قمتم بصياغتها يف القسم السابق!
حتليلها؟
� أسئلة للتفكري
• ما هو األمر األكثر أهمية الذي ينبغي علينا
أي مدى ّ
• إىل ّ
تظن أنك حققت النتائج
مراعاته أثناء التناظر حول مقولة متعلقة
التعليم ّية العامة هلذه الوحدة؟
بالسياسة؟
• ما الذي يتعني عليك القيام به لكي تصبح
ّ
• ما هو دور كل من فريق احلكومة وفريق
أكثر كفاءة وثقة بقدرتك على صياغة
املعارضة يف حتليل املقولة؟
مقولة قابلة للنقاش وفعالة وقدرتك على
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الوحدة الرابعة:
احملاججة
.1

•
•
•

األهداف التعليمية
عاما لعنصر
تقدّم هذه الوحدة مدخال ّ
احملاججة يف سياق املناظرة .يف نهاية هذه
الوحدة ،جيب أن يكون املتناظرون قادرين على:
حتديد عناصر احلجة
حتديد معايري احلجة اجليدة
تكوين حجة لتأييد أو معارضة مقولة ما

احلجة
 .2بنية ّ
متثل احلجج الركائز األساسية للخطابات يف
املناظرة ،وهذا ينطبق على مجيع أنواع املناظرة
دون استثناء .وتضمن احلجج التد ّفق ّ
املنظم
للمعلومات واألفكار اليت تدعم موقف املتحدث
احلجة من أربعة مكونات:
من املقولة .تتكون ّ
االدعاء والتفسري والدليل والرابط.
 .1االدعاء :هو سبب ّ
تبن املتحدث ملوقف معني،
سواء كان مؤيدا أو رافضا ملقولة املناظرة ،وهو
للحجة.
حجر الزاوية
ّ

 .2التفسري :حيث يوضح املتحدث كيف ينعكس
االدعاء على املقولة والتفاصيل الضمنية.
 .3الدليل :ال ب ّد من وجود أد ّلة لدعم فكرة
وتفاصيل ادّعاء ما .هناك نوعان من األدلة:
األدلة املنطقية واألد ّلة املادية .الدليل املنطقي
هو سلسلة من األفكار واملفاهيم املر ّتبة بشكل
يفضي إىل إثبات االدّعاء ،بينما الدليل املادي هو
دليل مستم ّد من الواقع يف شكل مالحظات أو
إحصائيات أو حقائق مثبتة.
 .4الرابط :يتمثل دور الرابط يف اختتام األمور،
صحة االدعاء وأد ّلته
من خالل بيان مدى ّ
وصلتها باملقولة ،يف ضوء موقف املتحدث.
تتضمن ّ
حجة ادعاء واحدا وتفسريا
عموما،
أي ّ
ّ
واحدا ال غري ،ولكنها قد حتتوي على عدّة أد ّلة .عدد
مهم طاملا أنها تفي باملعايري الضرورية
احلجج غري ّ
(انظر أدناه).
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مثال:
املقولة :يؤمن هذا اجمللس أنه ينبغي التخلي عن تطبيق عقوبة اإلعدام.
ّ
الطرف :احلكومة

االدعاء :عقوبة اإلعدام غري ف ّعالة
التفسري :املوت ال مينع ارتكاب اجلرائم وال حيول دون ارتكاب اجملرمني جلرائم كالقتل ،كما ّ
أن أثره
يقتصر على مرتكيب اجلرائم فحسب ،وال يردع غريهم عن ارتكاب جرائم مماثلة يف املستقبل.
الدليل :ال يزال الناس يرتكبون جرائم القتل يف دول تط ّبق عقوبة اإلعدام.
الرابط :مبا أن تسليط عقوبة اإلعدام ال مينع وقوع اجلرائم ،فهذا يعين ّ
أن هذه العقوبة غري فعالة،
وبالتالي ،جيب التخلي عنها باعتبارها ال ختدم الغرض املنشود ،وهو محاية اجملتمع.
للحجة اجليدة
القائمة املرجعية
ّ

احلجة وجيهة ومنطقية وم ّتصلة باملقولة ومبوقف الفريق.
ّ
االدعاء دقيق وموجز.
مت شرح االدعاء شرحا تفصيليا إىل ح ّد يكون فيه مفهوماً حتى من قبل طفل يبلغ من العمر 5
سنوات.
األدلة املستخدمة قوية وموثوقة.
النجاح يف إنشاء رابط بني مجيع العناصر واملقولة.
مت استيفاء مجيع العناصر = هيكل ملموس.
احلجة يف ّ
فخ التكرار وهي مرتبطة ببقية احلجج وبردود الدحض وبنقاط املعلومة.
ال تقع ّ

� أسئلة للتفكري
أي مدى ّ
• إىل ّ
تظن أنك حققت النتائج التعليم ّية
العامة هلذه الوحدة؟
• ما الذي يتعني عليك القيام به لكي تصبح
أكثر كفاءة وخربة فيما يتعلق باألهداف
التعليم ّية هلذه الوحدة؟

• كم مرة تقوم مبراجعة جودة احلجة اليت متت
صياغتها؟
• ّ
منسي أكثر من غريه؟
أي من العناصر
ّ
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الوحدة اخلامسة:
الدّحض والتفنيد
 .1األهداف التعليمية
تقدم هذه الوحدة نظرة عامة عملية حول مبادئ
واستخدامات الدّحض والتفنيد يف املناظرة .يف
نهاية هذه الوحدة ،ينبغي أن تكونوا قادرين على:
• التعرف على الفرق بني الدحض والتفنيد
• فهم بنية الدحض والتفنيد
احملاجة
• حتديد الثغرات /املغالطات املنطقية يف
ّ
• تطبيق تقنيات واسرتاتيجيات الدحض

 .2الدّحض مقابل التفنيد
يف املناظرة ،جيب على ّ
كل فريق ال ّر ّد على مجيع
احلجج املقدمة من الفريق املنافس .عند ال ّردّ ،ال
يكفي جمرد اجلهر باملعارضة أو التعبري عن رفض
احلجة بشكل صريح ،بل ينبغي على املتناظر إثبات
دواعي عدم صحة أو عدم معقولية أو عدم موثوقية
الفكرة أو احلجة املقدّمة من الفريق املنافس.
وينطبق ذلك بشكل عا ّم على ما حيدث يف الدحض
والتفنيد .عادة ما يتم استخدام هذين املصطلحني
بالتبادل ،ولكن ّ
لكل منهما معنى حمدّد.
لتفنيد نقاط اخلصم

لدحض نقاط اخلصم
عليكم إثارة حجة مضادة تثبت ّ
صحة االدعاء أو
أن وجهة نظر اخلصم عليكم تقديم دليل لدحض ّ
غري سليمة وغري قابلة للتطبيق وال صلة هلا باملوضوع ،الفرضية اليت قدمها أو اعتمد عليها اخلصم.
وغري مهمة مقارنة مبسألة أخرى يف املناظرة أو باملناظرة
ّ
ككل.
إن التناظر دون دحض أو تفنيد ال
يعدو عن كونه تبادل معلومات وادّعاءات بني
الفريقني املتنافسني ،دون أي رغبة يف إقناع الطرف
اآلخر أو إثبات أ ّنه على خطأ .عند االستعداد
للمناظرة ،عليكم التوقع والتنبؤ بأنواع احلجج اليت
سيستخدمها الفريق اخلصم.
للدحض والتفنيد دور حاسم يف املناظرة ،ألنهما

يستخدمان يف:
• حتديد الثغرات واملغالطات ونقاط الضعف
األخرى املوجودة يف حجج الفريق املنافس.
• إثبات مت ّكنكم من موضوع املناظرة وتقديركم
للتميز والفوارق الدقيقة يف النقاط املطروحة.
• الدفاع عن حججكم ودعمها.

 .3هيكل الدحض أو التفنيد

مثال:
ميكن القول ببساطة ّ
أن ادعاء رئيس الوزراء الذي
مفاده ّ
أن ختفيض عدد ضباط الشرطة أدّى إىل
ّ
ارتفاع نسق السطو املسلح ( )1غري صحيح ،وذلك
بنا ًء على أحدث إحصائيات اجلرائم ( ،)2حيث ُتظهر

أحدث األرقام أنه وبالرغم من رفع عدد ضباط
الشرطة بنسبة  % 7مقارنة بسنة  ،2017ال يزال
معدل اجلرمية على حاله نسب ًيا ( .)3من الواضح
أن األمر ال يتعلق بعدد ض ّباط الشرطة ،بل جبودة
التدريبات اليت تل ّقوها (.)4

11

 .4إدراك الثغرات واملغالطات املنطقية
يشار إىل اخللل املنطقي املوجود على مستوى احلجة
باسم «املغالطة» .إن القدرة على إدراك املغالطات
املغالطة
القدح الشخصي
(الشخصنة)

رجل ّ
القش
(التحريف)

االنفصام الزائف
(التقسيم اخلاطئ)

املنحدر ال ّزلق
(وضع حرج)

حجة احللقة
ّ
املفرغة

الكامنة يف حجج خصمنا قد مت ّكننا من صياغة ر ّد
ذكي ومدروس لدحض أو تفنيد حججه.
ّ

التعريف
هذا التعبري يعين «ضد الشخص نفسه» ،ويُعنى
باحلجج املبنية على رأي الفريق اخلصم يف
الشخص الذي يقدم احلجة بد ً
ال من احلجة
نفسها ،حيث ُتستخدم آراء الشخص وخلفيته
ومساته الشخصية ومظهره اخلارجي أو غريها
من السمات لرفض أو انتقاد حجته.

مثال
لقد عاش جاك حياة مرتفة.
من الواضح أنه غري مناسب
لنصرة قضية األشخاص
الذين يعانون من الفقر.

ردًا على حجة اخلصم بـ
عندما يقوم أحد املتناظرين بتحريف حجة
«ضرورة حظر إعالنات
اخلصم لتسهيل نقدها ،من خالل اإلفراط يف
الكحول من التلفزيون»،
تبسيطها أو جعلها أكثر تطر ًفا أو تسخيفها أو
قد جيادل أحد املتناظرين
جعلها غري حمتملة واإليهام بأن هذا هو جوهر
بأن «السعي إىل حظر شرب
ادّعاء اخلصم .واهلدف من ذلك هو جعل حجته
الكحول يف مجيع الظروف
إقناعا مما هي عليه يف الواقع.
تبدو أقوى وأكثر ً
ً
انتهاكا حلقوق اإلنسان”.
يعد
تطلق على هذه املغالطة تسميات أخرى ،على
“يصوت الناخبون إما للتغيري
غرار «املعضلة الزائفة» أو «مغالطة إما أو» ،أو
أو للتعبري عن رضاهم عن
«مغالطة األبيض واألسود» أو مغالطة التش ّعب.
طريقة سري األمور ».هناك
تتمثل هذه املغالطة يف تبسيط جمموعة من
عدّة أسباب قد جتعل الناخب
اخليارات عرب حصرها عادة يف نقيضني اثنني،
ميتنع عن التصويت للتغيري،
وغال ًبا ما تستخدم الجتذاب الثناء واالحرتام
حتى وإن كان غري راض عن
حلجة واحدة ،مقابل تهميش ورفض احلجة
طريقة سري األمور.
األخرى.
تبدأ هذه املغالطة بفرضية معقولة أو مقبولة،
وتعمل من خالل سلسلة من اخلطوات السببية
إذا مسحت للطالب بإعادة
للوصول إىل ح ّد التطرف غري احملتمل .تفرتض
إجراء هذا االختبار ،فسريغبون
هذه احلجة أن النتائج غري احملتملة واملثرية
يف إعادة مجيع االختبارات
للسخرية قد تكون ببساطة نامجة عن وجود
بقية السنة.
بعض األدلة اليت تكشف عالقة سببية ،مهما
كانت بعيدة أو غري حمتملة.
هذه املغالطة ،املشار إليها أيضا باسم «املصادرة
“من حقي أن أعود إىل املنزل
على املطلوب» ،تعتمد على حجة يفرتض فيها
املتناظر حقيقة اإلدعاء الذي يسعى إلثباته
يف وقت متأخر ،لذلك ينبغي
سبب
ويؤكد عليها .فتفشل احلجة يف إثبات
أن تسمحوا لي أن أبقى خارج
صحة االدعاء باألدلة ،وتعيد ببساطة التأكيد املنزل حتى الساعة  10مسا ًء!”
على ما حياول هذا الطرف إثباته.

12

 .5االسرتاتيجيات والتقنيات
توجد العديد من اسرتاتيجيات أو تقنيات الدحض
والتفنيد ،وذلك وفقا للمقولة والبيانات اليت أثارها
الفريق اخلصم .انظر إىل املثال أدناه للتع ّرف إىل
بعض هذه التقنيات.
مثال:
املقولة :يؤمن هذا اجمللس ّ
أن التعليم يف املدارس
اخلاصة أفضل من املدارس احلكومية.
التقنية  :1التقليل من أهمية بيان الفريق اآلخر
البيان :الوجبات املقدمة يف املدارس اخلاصة صحية
أكثر من تلك املقدمة يف املدارس احلكومية.
الدحض :سواء كان ذلك صحيحا أم ال ،فإن هذه
امليزة ليس هلا سوى القليل من األهمية أو ال صلة
هلا على اإلطالق بتقييم جودة التعليم املقدّم.
التقنية  :2حتديد حقيقة ّ
أن االدّعاء الوقائعي غري
صحة فكرة ما.
كاف إلثبات ّ
ٍ
البيان :املدارس اخلاصة بها مباني فاخرة.
كاف
الدّحض :قد يكون ذلك
ً
صحيحا ،لكنه غري ٍ
إلثبات أن التعليم يف املدارس اخلاصة أفضل منه يف
املدارس احلكومية.
التقنية  :3إثبات ّ
أن ادّعاء ما خاطئ
منحا دراسية ملعظم
البيان :تقدم املدارس اخلاصة ً
ّ
طلبها.
الدحض :هذا غري صحيح .فاملنح الدراسية ال تقدّم
إال للطلبة املتفوقني.
التقنية  :4البحث عن التعميمات
بيان :حتتل املدارس اخلاصة الصدارة يف مجيع
اجملاالت.

املعمم حيجب حقيقة أن
الدحض :هذا االدعاء ّ
ّ
طلب املدارس احلكومية هم من تصدّروا قائمة
الفائزين يف ألعاب القوى على مدى السنوات
اخلمس املاضية.
ال تنسوا ّ
أن:
• بعض النقاط اليت يقدمها الفريق اخلصم
ليست بنفس درجة األهمية ،ولذلك عليكم
الرتكيز على ال ّر ّد على احلجج الرئيسية.
• الوقت املخصص لكم حمدّد وعليكم احلرص
على حسن استغالله قدر املستطاع.
• عليكم الرتكيز وختصيص املزيد من الوقت
لدحض وتفنيد حجج املتحدث الذي حتدث
قبلكم مباشرة .ومع ذلك ،مازال بإمكانكم
دحض أو تفنيد حجج أي من املتحدثني
السابقني يف الفريق املنافس.
• أسئلة التعجب أي األسئلة اإلستنكارية ال تع ّد
دحضا .وال يكفي أن تقوموا مبعارضة أو إنكار
فكرة ما.،بل عليكم دحضها أو تفنيدها بشكل
واضح.
�
•
•
•
•

أسئلة للتفكري
أي مدى ّ
إىل ّ
تظن أنك حققت النتائج التعليم ّية
العامة هلذه الوحدة؟
ما الذي يتعني عليك القيام به لتصبح أكثر
كفاءة وثقة يف قدرتك على الدحض والتفنيد
بشكل ف ّعال؟
ما أهمية حتديد املغالطات املنطقية بالنسبة
لك كمتناظر؟
هل خطرت ببالك تقنيات تفنيد أخرى؟
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الوحدة السادسة:

منوذج مناظرات الربملان الربيطاني
ونقاط املعلومة والنظام

 .1األهداف التعليمية
تقدم هذه الوحدة حملة عامة عملية حول منوذج
مناظرات الربملان الربيطاني ومبادئ واستعماالت
نقاط املعلومة ونقاط النظام يف املناظرة .يف نهاية
هذه الوحدة ،ينبغي أن تكونوا قد:
• فهمتم كل ما يتعلق بنموذج مناظرات الربملان
الربيطاني
• فهمتم دور كل متحدث يف منوذج مناظرات
الربملان الربيطاني

•
•
•
•

اكتسبتم املهارات للمشاركة يف مناظرة على
منوذج الربملان الربيطاني
فهمتم طريقة حسن استخدام نقاط املعلومة
ونقاط النظام.
فهمتم كيفية استنباط وتشكيل وقبول نقاط
املعلومة ونقاط النظام.
فهمتم قواعد منوذج مناظرات الربملان
الربيطاني

 .2صحيفة وقائع منوذج الربملان الربيطاني
تفاصيل العنصر
العنصر
املقوالت ذات الصلة
عدد املتحدثني
عدد األطراف
عدد الفرق
ترتيب اخلطابات
مدّة اخلطابات
عناصر اخلطاب

القواعد األساسية
فريق احلكومة هو املسؤول عن حتديد
مجيع األنواع
طريقة التعامل مع املقولة
جيب على مجيع املتحدثني إلقاء
8
خطاباتهم وطلب وتل ّقي نقاط املعلومة
عادة ما جيلس فريق احلكومة على ميني
 :2احلكومة واملعارضة
اجلمهور
جيب على أعضاء الفرق املنتمية إىل نفس
 :4فريقا افتتاح وفريقا اختتام اجلانب أال يهامجوا بعضهم البعض ،وعلى
الفرق االستعداد بشكل منفصل
يقع على عاتق ّ
كل زوج من املتحدثني
خطاب لكل طرف ،بالدّور
نفس القدر من األعباء (انظر أدناه)
ال جيوز مقاطعة املتحدث أثناء الدقيقتني
 7دقائق
األوىل واألخرية
خيتلف احملتوى ما بني املتحدثني (انظر
التأطري والبناء واهلدم
أدناه)
جيب أال تتجاوز مدة نقاط املعلومة
ونقاط النظام  15ثانية ،ومدة الفاصل
الزمين بينها هي  15ثانية أيضا

هل جتوز املقاطعة؟

نعم ،عرب نقاط املعلومة
ونقاط النظام ووفق شروط
معينة

االستفسار /اجلمهور

ال يلعب أي دور

نقطة املعلومة هي تعليق أو سؤال
حملاصرة املتحدثني
ميكن رفض نقطة املعلومة أو قبوهلا،
ّ
ككل
ويتم خصم مدتها من مدة اخلطاب
تتم إثارة نقاط النظام يف حال مت انتهاك
القواعد ،وينظر احمل ّكمون يف مدى
وجاهتها
نادرا ما حيق للجمهور التصويت لتأييد
املقولة أو رفضها

14

15

 .3أدوار املتحدثني
املتحدثون
(حسب
الرتتيب
الزمين)

1.1رئيس
الوزراء

2.2زعيم
املعارضة
3.3نائب
رئيس
الوزراء
4.4نائب
زعيم
املعارضة
5.5عضو
احلكومة
6.6عضو
املعارضة
7.7عضو
احلكومة
الف ّعال
 8.8عضو
املعارضة
الف ّعال

عناصر اخلطاب
التأطري
•الرتحيب وحتديد
املوقف
•تعريف املقولة
واملشكل
•إسرتاتيجية وحجج
الفريق
•امللخص واالختتام
•الرتحيب وحتديد
املوقف
•التعريفات البديلة
•إسرتاتيجية وحجج
الفريق
•امللخص واالختتام
•الرتحيب وحتديد
املوقف
•امللخص واالختتام
•الرتحيب وحتديد
املوقف
•امللخص واالختتام
•الرتحيب وحتديد
املوقف
•امللخص واالختتام
•الرتحيب وحتديد
املوقف
•امللخص واالختتام
•الرتحيب وحتديد
املوقف
•امللخص واالختتام
•الرتحيب وحتديد
املوقف
•امللخص واالختتام

البناء

اهلدم

حجتان
حجة أو ّ
ّ

ال يوجد

حجتان
حجة أو ّ
ّ

•االعرتاض على
التعريف
•دحض احلجج

حجتان
حجة أو ّ
ّ
حجتان
حجة أو ّ
ّ

تأطري
القضية
والنهج
املعتمد

دحض احلجج
دحض احلجج

حجتان يف
حجة أو ّ
ّ
ظل توجه جديد

دحض احلجج

حجتان يف
حجة أو ّ
ّ
ظل توجه جديد

دحض احلجج

•ملخص
احلجج
•ال توجد حجج
جديدة
•ملخص
احلجج
•ال توجد حجج
جديدة

العبء
الرئيسي

•دحض احلجج
•النقاط موضع
اجلدال والتصادم
•دحض احلجج
•النقاط موضع
اجلدال والتصادم

مواصلة
تفسري قضية
قائد الفريق

التم ّيز عن
فريقي
االفتتاح

االختتام
والتلخيص
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 .4نقاط املعلومة ونقاط النظام وقواعد مناظرة
منوذج الربملان الربيطاني
ميكن استخدام نقاط املعلومة من أجل:
• توضيح معنى احلجة أو داللة كالم وارد فيها
• لفت االنتباه إىل وجود تناقض بني نقطتني
أدىل بهما نفس املتحدث أو الفريق أو الطرف
• تقديم فكرة ترغب يف تناوهلا الح ًقا أو تذكري
احلضور باحلجج سالفة الذكر
• تسليط الضوء على نقاط الضعف يف قضية
اخلصم ،من خالل إثبات أنه مل ميعن التفكري
يف مجيع اآلثار املرتتبة عن موقفه
• اجبار املتحدث على اخلوض يف قضية مل يلق
هلا باال
يستخدم املتحدّثون أو احمل ّكمون نقاط النظام
لإلشارة إىل خروج اجمللس عن نظام إجراءات
املناظرة.
ميكن تلخيص قواعد مناظرة منوذج الربملان
الربيطاني كما يلي:
• مينع االستشهاد بالنصوص الدينية خالل

•
•
•
•
�
•
•
•
•

املناظرة.
مينع استخدام األدلة الشخصية (الشخصنة).
مينع استخدام الكلمات واألساليب املسيئة
واملهينة.
التقيد بنص املقولة.
التق ّيد بالوقت :وقت االستعداد والوقت
املخصص للمتحدثني ووقت نقاط املعلومة
واملدة الفاصلة بني نقاط املعلومة ،إخل.
أسئلة للتفكري
أي مدى ّ
إىل ّ
تظن أنك حققت النتائج التعليم ّية
العامة هلذه الوحدة؟
ما الذي يتعني عليك القيام به لتصبح أكثر
كفاءة وثقة يف قدرتك على املشاركة بشكل
ف ّعال يف مناظرة النمط الربملاني الربيطاني؟
ما هو الفارق الرئيسي يف الدور بني نائب رئيس
الوزراء /نائب زعيم املعارضة وعضو احلكومة/
املعارضة؟
ملاذا ال ّ
حيق للعضو الف ّعال تقديم حجج
جديدة؟
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شكر وتقدير

مت اكمال هذا الدليل التدرييب من خالل جهود مجيع
أعضاء فريق صوت شباب املتوسط وامليسرين الرئيسيني.
نشكر ،على وجه اخلصوص ،أعضاء جمموعة العمل:

د .أمحد عبد الصبور
عالء الدين مباركي
بسام سويسي
بشرى عدنان ضمور
غنى عياش
هدير رمضان
مروى ابي فراج
رباب خدّاج
ريم املشرقي
سلطان األعور
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منسقة من قبل:

شارك يف تأسيسها:

بالشراكة مع:

بتمويل من اإلحتاد األوربي

بتمويل مشرتك من:

