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المناظرة

مهارُة يمكنَك باكتسابها بناء رأيَك الخاّص حول أّي موضوع، 
وإيصال أفاكرَك بطريقة يحترمها الجميع.



ما هي المناظرة؟
تذّكــر معــي إحــدى املــّرات التــي جلســَت فيهــا مــع والدتــَك أو والــدَك يف حلظــٍة هادئــٍة، وحاولــَت إقنــاع أحدهمــا باملدرســة التــي ترغــب بالتســجيل فيهــا، 

أو الّســماح لــك بالقيــام بنشــاط مــع زمالئــَك، أو تعلـّـم العــزف علــى آلــة موســيقية، أو التقــّدم إلــى مســابقات األوملبيــاد العلمــّي.

لنتذّكر معًا تفاصيل الحوار:
- طرحَت موضوعَك )أرغب باالنتقال إلى مدرسة...(.

- قّدمَت حججاً وبراهني على رأيَك؛ )ألّن مستواها أفضل، رفاقي انتقلوا إليها، قريبة من املنزل، فيها نشاطات كثيرة،...(
- رّد والدتَك أو والدَك على فكرتك: )غير موافق/ة(.

- قّدمــا احلجــج إلقناعــَك برأيهمــا: )تكاليــف ماليــة إضافيــة، مدرســتك احلالّيــة درس فيهــا إخوتــك؛ وهــم اآلن يدرســون أفضــل االختصاصــات 
اجلامعّيــة(.

- قامــا بنقــض أو تفنيــد احلجــج التــي قّدمتهــا: )مــا الدليــل علــى أّن مســتوى تلــك املدرســة أفضــل؟(، )يجــب أاّل تربــط مســتقبلَك بعالقــات الّصداقــة، 
مدرســتَك احلالّيــة قريبــة أيضــاً مــن املنــزل، الّنشــاطات الكثيــرة ستشــغلَك عــن الدراســة(.

- رددت على حججهما كما فعال: )الّنشاطات ستحّفزني على الدراسة، التغيير مفيد، وجود األصدقاء يشّجعني على العمل واملنافسة...(.
 

ال بــّد أّنــَك مــررَت بهــذه التجربــة عــّدة مــّرات مــع ذويــك، أو مدّرســيك، أو إخوتــك، أو زمالئــك؛ أنــَت تســتخدم املناظــرة كّل يــوم تقريبــاً ومــن دون أن 
تــدري، بأســلوب غيــر رســمّي.

 فاملناظرة هي طرح مقولة حتتمل القبول أو الرفض، الدعم أو املعارضة، وتكون نتائجها كالّتالي:
1- قد تقنع اآلخرين مبوقفَك. 

2- قد تقتنع مبوقفهم. 

3-  سيّظل كّل طرف عند رأيه. 

فــكّل مشــارك قــد ســمع وجهــة النظــر املقابلــة، وتقّبــل وجــود االختــالف، وفهــم ســببه، وطــّور معارفــه ومعلوماتــه حــول هــذا األمــر؛ ليتمّكــن يف املســتقبل 
مــن الّنظــر إليــه نظــرة أعمــق، ومــن جوانــب متعــّددة. 

- وسائل التواصل االجتماعّي تزيد من العزلة. إليك بعض األمثلة:     
- يجب أن تكون دروس الرياضة واملوسيقا اختيارية.      

- االختالط يف املدارس أمٌر ضرورّي.      
- يجب إلغاء الوظائف املدرسّية.      
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لماذا لك هذا االهتمام بالمناظرة؟

ــة  ــا يف املناظــرة )اجلمل ــق عليه ــك نطل ــا؛ لذل ــاش حوله ــل اجلــدل والنق ــا حتتم ــا؛ أّي إّنه ــن يؤّكدهــا أو يعارضه ــا ســنجد م ــّد قضاي ــا ســبق، يع  كّل م
ــاع الطــرف اآلخــر أو املســتمعني  ــدة إلقن ــن يف إيجــاد حجــج جّي ــن أو املناظري ــارة املتحاوري ــون مه ــا صحيحــة يف كّل األحــوال، وتك ــة(؛ أي إّنه اجلدلّي

ــة. مبوقفهــم مــن اجلمل
- إن كنت موافقاً على اجلملة، فأنَت من فريق االقتراح أو املواالة أو التأييد.

- وإن كنت غير موافق، فأنَت من فريق النفي أو املعارضة أو الرّد.

لماذا كل هذا االهتمام بالمناظرة؟

ــة حــول هــذا املوضــوع؛ أي أن تعــرف إيجابياتــه  ــَك أن تــرى الصــورة كامل - إن وجــود فريقــني؛ أحدهمــا يدافــع عــن فكــرة، واآلخــر يعارضهــا يتيــح ل
ــر مناســبة لــك. ــات والســلبّيات، واّتخــاذ املوقــف األكث ــة بــني اإليجابّي ــَك ومنطقــَك املوازن ــم تتــرك لعقل وســلبياته، ث

أي إّنك تتحّول من مجّرد تابع آلراء اآلخرين، إلى صاحب موقف موثوق ومبنّي على قرارك الشخصّي.

ــم كيفّيــة التأثيــر باآلخريــن عبــر بنــاء قضّيتــك أو موقفــَك مــن أّي أمــر بشــكل مــدروس، وتدعمــه باألمثلــة واحلجــج التــي تــدرك أّنهــا تؤّثــر يف  - تتعلّ
اجلمهــور الــذي يســتمع إليــك. )فأنــَت لــن تدافــع عــن رغبتــَك بتغييــر املدرســة أمــام ذويــك ألّن الوظائــف فيهــا أقــّل، بــل ألّن قلـّـة الوظائــف ستســمح لــَك 

بالتركيــز أكثــر يف فهــم دروســك(. 
ــة، وستســاعدَك علــى التعبيــر عــن نفســك بطريقــٍة صحيحــٍة، وجتــد دائمــاً مــن يقتنــع بحججــَك  وهــي مهــارة ســتصبح جــزءاً مــن شــخصّيتَك اليومّي

ويقــف إلــى جانبــك.

- تكتســب عبــر املناظــرة وّد واحتــرام اجلميــع حتــى املختلفــني معــك بالــرأي؛ فطاملــا أّنــك تســتخدم املنطــق والعقــل يف إبــداء رأيــك، وتســتمع باهتمــام 
واحتــرام إلــى الــرأي املخالــف لــك، وتفّنــد أو تدحــض مــا يقــول وفــق حقائــق علمّيــة أو منطقّيــة؛ فلــن يشــعر أحــد بالتصغيــر أو اإلهانــة لشــخصه أو 

معتقداتــه أو آرائــه؛ وعليــه ســيبقى االحتــرام موجــوداً.
فاملناظــرة نقيــض العنــف، وبنــاء القضّيــة والدعــم باحلجــج نقيــض الصــراخ والســّباب والشــتائم. والتفنيــد يســتفّز عقلــَك وتركيــزَك، وليــس غرائــز القــّوة 

واإلساءة.

- يذكــر أّن املجتمعــات التــي أثبتــت تطــّوراً يف قوانينهــا وســلوكّياتها اعتمــدت املناظــرة دائمــاً؛ فهنــاك عقائــد وأديــان انتشــرت عبــر املناظــرة، كذلــك 
النظرّيــات السياســّية واالقتصادّيــة واالجتماعيــة، والقوانــني التــي تهتــّم بــإدارة شــؤون املواطنــني، وحتــّدد سياســات الــدول، )مثــال: خــروج بريطانيــا مــن 

االحّتــاد األوروبــي، وجلســات املناظــرة القوّيــة واملدّعمــة بالّدراســات واإلحصائيــات التــي كانــت تتــّم يف مجلــس العمــوم البريطانــّي(. 
 

إن متكّنــا مــن إثــارة اهتمامــَك باملناظــرة، وتــّود أن تصبــَح مناظــراً يشــارك يف املناظــرات الرســمّية واملســابقات اخلاّصــة بهــا ضمــن األوملبيــاد العلمــّي 
الســورّي، فتابــع معنــا اجلــزء التالــي مــن املهــارات والتقنّيــات والقوانــني التــي حتكــم ألعــاب املناظــرة ومســابقاتها:
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1- فريق االقتراح، يكون على ميني احلّكام.

2- فريق النفي، يكون على يسار احلّكام.

3- احلّكام.

4- املنّصة.

كما ترى:
1- يتكــّون كّل فريــق مــن 3 متناظريــن؛ لــكّل منهــم دوٌر محــّدٌد، يجلســون بالترتيــب املناســب ألدوارهــم يف احلديــث، ويطلــق عليهــم: )املتحــّدث األول، 

املتحــّدث الثانــّي، املتحــّدث الّثالــث(؛ واملتحــّدث األّول يكــون األقــرب إلــى احلــّكام.

ــة أداء  ــة احلــّكام يف مراقب ــى مســؤول عــن إعــالن الوقــت، ويبعــدون نفــس املســافة عــن الفريقــني. تتلخــص مهّم ــة، إضافــة إل 2- عــدد احلــكام ثالث

ــع املشــاركني. ــر محــّددة يعرفهــا جمي ــى معايي ــاء عل ــاع مبوقفــه بن ــى اإلقن ــر قــدرة عل ــار األكث الفريقــني، واختي

3- املنّصة هي مكان احلديث لكّل مناظر، وتكون مواجهة لطاولة احلّكام.

4- يف املناظــرة الرســمّية هنــاك وقــت محــّدد للحديــث لــكّل متحــّدث، ووفــق الــّدور الــذي يقــوم بــه؛ لــذا هنــاك مؤّقــت زمنــّي، ولوحــات توقيــت يرفعهــا 

مشــرف الوقــت لتنبيــه املناظــر كــي يســتثمر وقــت احلديــث باالســتراتيجّية األفضــل.

)الصورة من إحدى ألعاب البطولة الوطنّية للمناظرات املدرسّية يف سورية عام 2021(

شكل ألعاب المناظرة
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آلية سير المناظرة وفق قواعد

آلّية سير المناظرة وفق قواعد بطوالت المناظرات المدرسّية
SDC SCHOOL DEBATE CHAMPIONSHIP 1

- تبدأ جميع اجلمل اجلدلّية التي تطرح خالل املسابقات بعبارة:
This House، وتعنــي باّللغــة العربّيــة »هــذا املجلــس«، واملقصــود باملجلــس املجموعــة احليادّيــة مــن األشــخاص التــي تطــرح مواضيــع ذات اهتمــام 

محلــّي أو عاملــّي، هدفهــا حتســني أداء األفــراد واملجتمعــات، أو القوانــني والعقائــد التــي تتدّخــل يف حياتهــم.

يوضح الشكل التالي آلّية سير املناظرة والّزمن املخّصص لكّل متحّدث: 

نقاط المعلومات: 
ــق اآلخــر طــرح  ــى املنّصــة، ميكــن للفري ــاء وجــود أحــد املتحّدثــني عل  - أثن

ــق مختصــر. ســؤال أو تعلي
ــول اســتقبال نقطــة املعلومــات أو الرفــض، ويفّضــل   - يحــّق للمتحــّدث قب

عــادة قبــول نقطتــي معلومــات كحــّد أدنــى.

1( هنــاك اختــالف يف القواعــد مــن مســابقة عامليــة ألخــرى، مثــل: Carl Popper أو البرملــان البريطانــّي، وهــي تختلــف يف التســميات أو زمــن احلديــث املتــاح للمناظــر، أو تقــدمي 
ملّفــات مكتوبــة حــول اجلملــة اجلدلّيــة املطروحــة يف املناظــرة.

المتحّدث األّول لفريق النفي )8 دقائق(المتحّدث األّول لفريق االقتراح  )8 دقائق(

المتحّدث الّثالث لفريق النفي  )8 دقائق(المتحّدث الّثالث لفريق االقتراح  )8 دقائق(

المتحّدث الّثاني لفريق النفي  )8 دقائق(المتحّدث الّثاني لفريق االقتراح  )8 دقائق(

خطاب الرّد )4 دقائق(خطاب الرّد )4 دقائق(

يسمح فقط للمتحّدث األّول أو الّثاني
بتقدمي خطاب الرّد
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كيف يتحّضر الفريق للمناظرة؟
- عــدد أعضــاء الفريــق الواحــد )3 إلــى 5(، أمــا عــدد املتحّدثــني يف لعبــة املناظــرة الواحــدة، فهــو )3( فقــط، ويعــود ملــدّرب الفريــق أو الفريــق نفســه 

اختيــار املناظريــن وحتديــد أدوارهــم يف كل لعبــة؛ وذلــك حســب نــوع املناظــرة .

- يرّكز الفريق مع املدّرب أثناء الّتحضير للمناظرة على املهّمات الّتالية:

أ  - فهم اجلملة اجلدلّية وحتليلها بأسلوب جّيد، وعدم اخلروج عن موضوعها احملّدد.

ب  - بناء القضية حسب موقف الفريق الذي حتّدده القرعة: )االقتراح- التأييد- املواالة(، أو )الرّد- النفي- املعارضة(.

فريق النفي فريق االقتراح

- يجب أن يعارض اجلملة اجلدلّية.
ــة كمــا  ــاء القضّي ــى نقــض بن ــه بالكامــل عل ــي معارضت - ميكــن أن يبن

ــراح. ــه االقت ــه ويقّدم يعرف
- تكون لديه حججه املوضوعية اخلاصة به.

- يعّرف اجلملة اجلدلّية بطريقة واضحة وعادلة لكال الفريقني.
- يعــرض حتليلــه للجملــة املطروحــة واحلجــج املوضوعّيــة التــي تخــدم 

. قضّيته
- يقــّدم حــاّلً للقضّيــة املطروحــة إن كان نــوع اجلملــة اجلدلّيــة  يتطلـّـب 

ذلك.

ت  - يضــع احلجــج القوّيــة واملناســبة ملوقــف الفريــق، ويتوّقــع حجــج الفريــق املقابــل ويفّندهــا، كمــا يتوّقــع نقــاط التصــادم، ويبحــث عــن كيفيــة التفــّوق 
فيهــا.

مثال:

هذا املجلس يظّن أّنه يجب تقييد إجازات االستيراد يف سورية.
- يعّد خروجاً عن املوضوع احلديث عن تقييد إجازات االستيراد خارج سورية، إاّل يف حال استخدامها كمقارنة يف إحدى احلجج.

- يعــّد خروجــاً عــن املوضــوع احلديــث عــن االقتصــاد الســوري بوجــه عــام، إاّل إذا مّت توظيفــه يف إحــدى احلجــج خلدمــة اجلملــة املطروحــة، 
أو اســتخدم كمقدمــة مــن املتحــّدث األّول.

- يعّد خطأ يف التعريف تغيير معنى )التقييد( إلى معنى )املنع الكلّّي(.

2( ألعــاب املناظــرات نوعــان: محّضــرة؛ )أّي إّنهــا معلنــة قبــل وقــت كاٍف، ويتحّضــر لهــا الفريــق مــع املــدّرب(. وارجتاليــة؛ 
)وتعلــن قبــل ســاعة فقــط مــن موعــد املناظــرة، ويتحّضــر لهــا الفريــق وحــده مــن دون حضــور املــدّرب(.

3( هناك جمٌل جدلّيٌة تتطلّب من الفريقني اقتراح حّل للمشكلة املطروحة، ستتعّرف إليها أثناء التدريب.
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المتحّدث األّول لفريق االقتراح
هــو أّول مــن يتحــّدث يف املناظــرة، وأهمّيــة دوره تكمــن يف تعريــف حــدود املناظــرة؛ أّي توضيــح مــا الــذي تــدور حولــه هــذه املناظــرة، كمــا أن مــن مهامــه 
ربــط موضــوع املناظــرة بالســياق العــام؛ كأن يربطــه باملشــكالت أو األحــداث املوجــودة حولنــا والتــي ميكــن للجملــة اجلدلّيــة املســاعدة يف إيجــاد حلــول 

 . لها

وأخيراً، يقّدم احلجج ويبدأ شرحها.

بنية خطاب المتحّدث األّول
- أن يبدأ مبقّدمة واضحة تبنّي أهمّية هذه املناظرة.

- يقوم بإعداد إطار للمناظرة بأسلوب واضح عبر:
- حتديد املشكلة التي تتمحور حولها اجلملة اجلدلّية.  

- تعريف بعض املصطلحات الواردة ضمن اجلملة اجلدلّية.  
- حتديد احلّجتني التي سيقوم بتقدميهما، واحلّجة التي سيقّدمها املتحّدث الّثاني؛ )تقسيم القضّية(.  

- تقدمي احلّجتني لفريق االقتراح.  

المتحّدث األّول لفريق النفي
يتشابه دور املتحّدث األّول لفريق النفي مع دور املتحّدث األّول لفريق االقتراح؛ من حيث قيامه بإعداد إطار املناظرة.

فكمــا يقــوم املتحــّدث األّول مــن فريــق االقتــراح بتعريــف املشــكالت والبيئــة احمليطــة بهــا، وطرائــق احلــّل بطريقــة تدعــم موقــف فريقــه مــن اجلملــة 
ــة، فــإن علــى املتحــّدث األّول لفريــق النفــي حتــّدي تلــك األفــكار، وتقــدمي احلّجتــني األوليتــني لفريــق النفــي. اجلدلّي

بنية خطاب المتحّدث األّول لفريق النفي:
- يبدأ مبقدمة واضحة تبنّي السبب الرئيس ملوقف النفي من القضّية.

- يقّسم القضية كي يحّدد احلجج التي سيقّدمها كّل متحّدث.
- يفّند احلجج التي قّدمها فريق االقتراح.

- تقدمي حّجتني لفريق النفي.
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المتحّدث الثاني:
الدور األساسّي للمتحّدث الّثاني هو االستمرار ببناء قضّية فريقه، ودحض قضّية الفريق اآلخر.

املتحــّدث الّثانــي اجلّيــد يســتمع بانتبــاه ويســتجيب بســرعة، ومهّمتــه تتمّثــل يف إصــالح الّضــرر الــذي حلــق بقضّيــة فريقــه؛ )كأن يقــوم الفريــق املقابــل 
بتفنيــد حجــج فريقــه، أو تكــون هنــاك ثغــرات حتليلّيــة يف احلجــج التــي قّدمهــا املتحــّدث األّول وحتتــاج إلــى توضيــح، وقــد تتبــّدى الّثغــرات التحليلّيــة 

يف نقــص األمثلــة، أو عــدم كفايــة الّشــرح(.

إضافة إلى ذلك، فإّن مهّمة املتحّدث الّثاني دحض القضّية املقّدمة من الفريق املقابل، وتقدمي حّجة جديدة يف املناظرة.
ــزاً عندمــا يتمّكــن مــن اجلمــع بــني إصــالح موقــف فريقــه أو التوّســع يف هــذا املوقــف، ودحــض موقــف الفريــق املقابــل،   يكــون املتحــّدث الّثانــي متمّي

وتقــدمي حجــج جديــدة؛ فبقــدر مــا ســيحتاج الفريــق املقابــل إلــى جهــد للــرّد علــى خطــاب املتحــّدث الثانــي، بقــدر مــا يكــون هــذا اخلطــاب جّيــداً.

بنية خطاب المتحّدث الّثاني:
يجب أن يتضّمن اخلطاب املتكامل للمتحّدث الّثاني العناصر التالّية:

- يبدأ مبقدمة واضحة توضح الفكرة األساسّية للمناظرة.
- يفّند حجج الفريق املقابل.

- يعيد بناء حجج فريقه، ويتوّسع يف الشرح.
- يقّدم حّجة جديدة.

المتحّدث الّثالث
عندمــا يحــني دور املتحــّدث الّثالــث، تكــون احلجــج قــد قّدمــت خــالل املناظــرة، ومّتــت االســتجابة أو تفنيــد معظمهــا؛ وهــو مــا يعنــي أّن لــدى احلــّكام 

الكثيــر مــن املعلومــات لتفحصهــا وتقييمهــا. كمــا أّن العديــد مــن األفــكار والنقــاط لــم حتســم بعــد.
لقــد قــّدم فريــق االقتــراح أفــكاره ودافــع عــن صحتهــا، وحــاول فريــق النفــي دحــض تلــك األفــكار وإثبــات عــدم صّحتهــا؛ وبالتالــي ويف هــذه اللحظــة 

بالــّذات مــن مســار املناظــرة، تكــون النتيجــة غيــر محســومة بعــد مــن قبــل احلــّكام.
تكــون مهّمــة املتحــّدث الّثالــث تثبيــت نقــاط فريقــه؛ بتعبيــٍر آخــر، عليــه أن يتأّكــد مــن جــذب احلكــم إلــى وجهــة نظــر فريقــه؛ ويكــون ذلــك مبزيــد مــن 
التفنيــد حلجــج الفريــق املقابــل، أو املزيــد مــن التحليــل حلجــج فريقــه )حيــث ال يســمح للمتحــّدث الّثالــث بإضافــة حّجــة جديــدة( أو أمثلــة إضافّيــة، او 

إعــادة شــرح إطــار املناظــرة.

هنــاك خطــأ شــائع يف فهــم دور املتحــّدث الّثالــث؛ حيــث يظــّن بعضهــم أّنــه مــن غيــر املســموح لــه إضافــة معلومــات جديــدة إلــى املناظــرة، والصحيــح 
أّن عــدم تقــدمي حجــٍج جديــدة ال يعنــي عــدم تقــدمي معلومــات جديــدة. وكمــا ذكرنــا ســابقاًّ، فاملتوّقــع مــن املتحــّدث الّثالــث أن يضيــف معلومــات جديــدة 

إلــى املناظــرة، كتقــدمي معلومــات إلصــالح موقــف فريقــه، أو تقــدمي تفنيــد جديــد حلجــج الفريــق املقابــل.
إّن مهمــة املتحــّدث الّثالــث أن يجيــب عــن ســؤال: »ملــاذا يجــب أن نكســب هــذه املناظــرة؟«. لــذا ســيكون مــن اجلّيــد أن يبــنّي أّن مــا قّدمــه فريقــه مــن 
حجــج هــو أكثــر إقناعــاً أو أكثــر أهمّيــة مــن احلجــج التــي قّدمهــا الفريــق املقابــل. واملتحــّدث الّثالــث املتمّيــز هــو الــذي يســتطيع إعطــاء قيمــة كبيــرة 

ملوقــف فريقــه ليتفــّوق علــى موقــف الفريــق املقابــل بطريقــة حتليلّيــة تظهــر االختالفــات الدقيقــة بــني الفريقــني.
مثال عن بنية خطاب املتحّدث الّثالث:

- تفنيد حجج الفريق املقابل )تفنيد التفنيد(.
- تقدمي االستنتاج الذي يتكّون من:
- إعادة بناء حجج فريقه.  

- إظهار التناقضات يف موقف الفريق املقابل إن وجدت.  
- إظهار سبب تفّوق حجج فريقه على حجج الفريق املقابل.  
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نقاط التصادم
حتــدث نقــاط التصــادم عندمــا تتعــارض حجــج فريــق النفــي مــع حجــج فريــق االقتــراح. إّنــه املوقــف األكثــر أهمّيــة يف املناظــرة؛ حيــث يتمحــور اهتمــام 

كال الفريقــني حــول نقــاط التصــادم، ويقــّرر احلــّكام مــن هــو الّرابــح يف املناظــرة بنــاء علــى الّرابــح يف نقــاط تصــادم احلجــج.

ــل كّل األفــكار والنقــاط املطروحــة خــالل املناظــرة،  يكمــن التحــّدي األكبــر للمتحــّدث الّثالــث يف إيجــاد نقــاط التصــادم؛ فعلــى هــذا املتحــّدث أن يحلّ
ويجــد آلّيــة ارتبــاط بعضهــا ببعــض. وقــد تكــون الطريقــة األســهل إليجــاد نقــاط التصــادم اإلجابــة عــن الســؤال التالــي: »مــا هــي النقــاط التــي لــم نتّفــق 

عليهــا؟«. وقــد يســاعد كثيــراً صياغــة نقطــة التصــادم كســؤال، مثــل: »هــل هــذه القضيــة محقــة؟«، أو »هــل هــذه القضّيــة عادلــة؟«.

نورد هنا بعض األمثلة عن كيفية تصادم حجج فريق االقتراح وفريق النفي يف مناظرة ما:

الجملة الجدلّية:

يظّن هذا المجلس أّنه يجب إلغاء التعليم الخاّص.

ميكن أن يقّدم فريقا االقتراح والنفي احلجج التالية:
أ   - يقّدم التعليم اخلاّص مّيزات إضافّية غير عادلة للطاّلب من أبناء األغنياء. االقتراح:    

ب  - سيتحّسن التعليم العام عندما نلغي التعليم اخلاّص.    
ت  - سيتحّقق انسجاٌم اجتماعيٌّ أفضل عندما نلغي التعليم اخلاّص.    

هـ - من حّق األهالي أن يرسلوا أبناءهم إلى مدارس خاّصة. النفي:    
و  - ميكن للمدارس اخلاّصة أن توّفر تعليماً أفضل لطالبها.    

ي - قد يكون رّد فعل األغنياء عنيفاً جتاه هذه القضية.    

ميكن اآلن للمتحّدث الّثالث - باالعتماد على هذه احلجج - أن يبني خطابه باستخدام نقاط التصادم الّتالية:

1- هل من العدالة إلغاء التعليم اخلاّص؟  لقد تصادمت احلجج املقّدمة يف هذه املناظرة حول هذه النقطة:

النفي االقتراح
هـ - من حّق األهالي أن يرسلوا أبناءهم إلى مدارس خاّصة. أ - يقّدم التعليم اخلاّص مّيزات إضافية غير عادلة للطاّلب من أبناء 

األغنياء.

2- هل سيتأّثر التعليم سلباً أم إيجاباً بسبب هذه القضية؟

النفي االقتراح
و - سيكون مستوى التعليم العام أسوأ مّما كان عليه يف املدارس 

اخلاّصة التي ستغلق.
ب - سيتحّسن التعليم العام. 

3-هل سيتأّثر التواصل االجتماعي بني الطبقات االجتماعّية العليا والدنيا سلباً أو إيجاباً بسبب هذه القضّية؟ 

النفي االقتراح

ي - ردود فعل اجتماعّية عنيفة من األغنياء. ت - سيتحّقق انسجاٌم اجتماعيٌّ أفضل.
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كيف يتحّضر الفريق للمناظرة؟

خطاب الرّد:
يدعى املتحّدث األخير من كل فريق يف املناظرة مبتحّدث خطاب الرّد. 

ال يســمح ملتحــّدث خطــاب الــرّد أن يقــّدم أّي مــواّد جديــدة للبنــاء عليهــا، أو يفّنــد؛ فمهّمتــه تنحصــر يف إظهــار أحقّيــة فريقــه بالفــوز بنــاء علــى مجريــات 
املناظــرة، وعليــه يجــب أن تظهــر قدرتــه علــى شــرح األفــكار املهّمــة لــكال الفريقــني بوضــوح، ويفّســر أيــن حدثــت نقــاط التصــادم، وملــاذا يجــب أن يفــوز 

فريقه.

توجد طريقتان لصياغة خطاب الرّد: األولى تشبه بنية خطاب املتحّدث الّثالث من حيث التركيز على نقاط التصادم. 
أمــا الثانيــة، وتعــّد خيــاراً متقدمــاً، فتكــون بــأن يلقــي املتحــّدث خطابــاً فضفاضــاً؛ حيــث يرســم مثــاًل صــورة للعالــم وكيــف ســيبدو مــن وجهتــي نظــر 

الفريقــني، ثــم يســتنتج فــوز فريقــه بنــاًء علــى هــذه الرؤيــة.
هنا تنتهي املناظرة، ويخرج احلّكام للتشاور، ثم يتّم إعالن الفريق الّرابح.

الخاتمة:
 بهــذا نكــون قّدمنــا فكــرة وافيــة عــن ســير مســابقات املناظــرة وقواعدهــا، ونتــرك لــَك اخليــار لتطويــر تلــك املعلومــات والذهــاب بعيــداً يف التعــّرف إلــى 

املناظــرة وأســاليبها ضمــن نــادي املناظــرة، أو مــع زمالئــَك ومدّربيــَك، أو عبــر االّطــالع علــى املراجــع التــي توّفرهــا مكاتــب األوملبيــاد العلمــّي الســورّي.

ــة أو البطــوالت  ــة الوطني ــراً، إّن البحــث ال ينتهــي عبــر شــبكة اإلنترنــت لتشــاهد أفضــل ألعــاب املناظــرات التــي جــرت يف ســورية ضمــن البطول أخي
العامليــة.

وكما هي كرة القدم واأللعاب اجلماعّية األخرى، حتتاج املناظرة إلى تدريب مستمّر إلتقانها.

نتمّنى لكم بطوالت مناظرات ممتعة.

املراجع: 
- Debaters and Judges Briefing/WSDC 2021

- An introduction to WSDC format/Dutch SDC publications
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هيئة التمّيز واإلبداع 
العنوان: المزة فيالت شرقية- شارع طرابلس الغرب- خلف السفارة األردنية.

صندوق بريد دمشق 36862

Telephone:  +963 11 6114293

FAX: +963 116114867

Email: info@dca-net.org

 www.dca-net.org :الموقع الرسمي 


