
عبارات للنقاش یمكن طباعتھا.1

یوجد فرق بین الحقوق التي یجب منحھا للكالب والقطط
وتلك التي یجب منحھا لإلوّزة والدجاج والبقرات والخراف

واألسماك

تقوم الصناعات التي تكّلمنا
عنھا الیوم

بتعذیب الحیوانات

ما یجب فعلھ ھو
سّن قوانین تحّسن من الظروف التي تعیش فیھا الحیوانات

وعدم تشجیع البشر ومقاطعة المنتجات

من یشتري المنتجات للصناعات التي تعّذب الحیوانات یتحّمل
المسؤولّیة عن ھذا التعذیب

مسموح للبشر بأن یمنعوا الحیوانات من الحصول على
احتیاجاتھا



صحیح أّن تعذیب الحیوانات یحدث في الصناعات التي تكّلمنا
عنھا، لكن سأجد صعوبًة كبیرًة في الحّد من استھالكي لھذه

المنتجات

ال یكفي الوقت لبذل جھود كبیرة
لحمایة حقوق الحیوانات
نظًرا لكثرة متاعب البشر

یمكن استخدام العبارتین فیما یلي إلجراء نقاش مماثل أو مناظرة

تكمن أھّمّیة ملحوظة في تغییر عاداتي أو في أن أصبح
ناشًطا في ھذا الموضوع.
كبیًراحّتى شخص واحد ُیحدث تأثیًرا

یحّق لي أال أسمع عن وضع الحیوانات وأن
أتابع عاداتي دون التفكیر في األمر



نقاش حول الصور.2
في حال لم یتوّفر العرض التقدیمّي یجب طباعة الصور والنصوص المرافقة لھا والمواقف المقترحة

قّن عدیم األقفاص في ھذه الصناعةقفص بطارّیة في صناعة البیض

المواقف حیال الصورتین للمناقشة:
ال مشكلة إطالًقا بالنسبة لھذه األقفاص وال أفھم سبب االھتمام بھذا

الموضوع

استبدال ھذه األقفاص أمٌر جّیٌد لكن بصفتي شخًصا عادًیا ال یمكنني
فعل شيء حّتى یحدث ذلك

من المھّم أن یشتري أكبر عدد ممكن من األشخاص بیض المزارع
الحّرة اآلن لدعم ھذه الصناعة ولتوضیح رغبة الجمھور أمام

المزارعین والحكومة

ینبغي عدم شراء البیض إطالًقا أو شراء أقّل عدد ممكن ألّن المزارع
الحّرة تؤذي الدجاج أیًضا



یوفال شامال:
"كنت دائًما على علم بالضرر المتسّبب عن ھذه الصناعة

لكّنني لم أفّكر ولو مّرة في ھذا الخیار بالنسبة لي. وحینما زاد
اھتمامي باألمر تبّین لي فجأًة أّن ھذا الخیار جّید غذائّیًا أیًضا

ولیس فقط أیدیولوجّیًا. خّصصُت لذلك شھًرا راغًبا في
التحّقق من شعوري وتفاجأّت بسھولة األمر. 

في ھذه األّیام أحاول تناول الغذاء النباتّي والصّحّي قدر
اإلمكان ولكّنني ال أقوم بأّي تصریحات. أتناول وجبة الغداء
من البقولّیات مع الحبوب الكاملة لكي أحصل على البروتین

الكامل. في الصباح أتناول الجرانوال مع الشوفان وحلیب
الكاجو والفواكھ. إذا كنتم تقومون بتغییر نظامكم الغذائّي

فینبغي لكم أن تعرفوا كیفّیة اإلسھام في صّحتكم وغذائكم.
وعند القیام بذلك بشكل الئق فإّن ھذا أحد األمور األفضل"

المواقف حیال االقتباس للمناقشة:

أّتفق مع كّل كلمة قالھا یوفال، إّننا نقدر على استھالك كّمّیة أقّل من
المنتجات الحیوانّیة ویجب علینا القیام بذلك

ھذا األمر ربما مناسب للبالغین لكّنھ مناسب للمراھقین بدرجة أقّل

ینبغي لكّل واحد أن یفعل ما یشاء وال مبّرر لمناقشة التغییرات الغذائّیة
معنا


