شارك
للسيدات انضموا لنا على
Facebook
facebook.com/groups/women.against.Taiji

ويمكنكم جميعا النضمام لنا على
Twitter

@WOWvTaiji & @WOWvsCaptivity

نحارب من اجل نهاية أسر وذبح
الحيتان الى البد على المستوى
 .العالمي
هل تساعدنا لنكن صوتا لهم؟

ويمكنكم جميعا ايضا زيارة موقعنا
www.WOWvsTaiji.com

انضم لنا

وللمزيد من المعلومات عن حملة نساء من العالم
متحدات ضد تايجي
 :تواصل معنا بالبريد اللكتروني على
info@WOWvsTaiji.com

كيف يمكنك المساعدة؟

ل تدعم السر ,ل تشترى التذكرة
شارك موقعنا

www.WOWvsTaiji.com
اطلب من السيدات للنضمام لمجموعتنا  .في كل
مرة تتكلم مع احد ما عن السر والصيد فانت ترفع
الوعى .وفى كل مرة ينضم عضو جديد نحن نصل
 .جزء اّخر من العالم
اتصل بمجتمعك واصدقاءك وعائلتكواطلب منهم
عدم دعم السر ولماذا .اقترح ان يشاهدوا
الخلجان والسماك السوداء .او استضيفهم في
منزلك ليشاهدوا فيلم في المساء واطلب منهم ان
يتبرعوا بليلة واحدة ليفهموا شغفك  .الطريق
الوحيد لعمل قرارات أفضل هو بأن تكون على
 .علم تام
اتصل برؤساء ومرشدين مجتمعك أو ممثلي
مدينتك  ,واعلم اذا كانوا يقفون ضد السر ,وماذا
يمكنهم مساعدتك به  .اعلم ما القوانين الخاصة
بالحيتان في منطقتك واعلم ماذا يمكنك انت
 .وممثلي المدينة عمله لتحسينها
بادر بالسؤال اذا يمكنك عمل عرض تقديمي في
مدرسة ابنك او حفيدك ,نظم جلسة سؤال وجواب
عن الدلفين والحيتان  .افتح حاسوبك او هاتفك
واضغط على قسم الطفال وشارك المعلومات
 .والفيديوهات
انظر لقسم رحلتنا البيئية لبدائل متنزهات السر ,
واطلب من الصدقاء ان يلقوا نظرة عليه عندما
يقولوا انهم ذاهبون للمتنزه البحري .اسألهم اذا
كانوا على القل يأخذون رحلة بيئية في عين
 .العتبار بدل من ذلك
قم بحملت لتنظيف الشاطئ ,قم بتوزيع
منشورات عن مهمتنا ,والتي يمكنك تحميلها وطبعها
حينما تريد من موقعنا  ..الملصقات والمنشورات
وبطاقات العمال التجارية وتلك المدونة مترجمة
 .لعدة لغات
قم بالسؤال عن أماكن فالمحلت الجارية وتحدث
مع الناس واحدا تلو الخر ,و وزع المنشورات
وبطاقات العمال التجارية ,و اطبع بعض
 .الملصقات و الصقهم في المكان الخاص بك
اشترك في أحداث ,انظر الى صفحة الحداث
على موقعنا للمواعيد والروابط للحداث التي
 .يمكنك دعمها والتفاعل معها
وقع العرائض
تفاعل وغرد على توتير

معلومات سريعة عن الدلفين والحيتان
يعيشون في مجموعات اجتماعية كبيرة تسمى "
الشباه" أو "المتماثلين"  ,هم كرماء النفس ,هم
يشعرون  ,يورطون انفسهم في درجة ما من
التجرد  ,مفاهيم منطقية تتحكم في أفعالهم ,
يتعلمون بالملحظة  ,ويفهمون نظام طبيعتهم.
يتعلمون ما يعمل وما ل يعمل عن طريق حل
.المشكلت ويبتكرون حلول جديدة لتلك المشكلت
يحصل الصغار على الحليب من أمهم لمدة سنة
الى سنتين .وأحيانا لطول من ذلك .سيتعرفون
الى السماك والحبار نحو اربع الى ست أشهر من
العمر .ما بداخل الحليب من دهون يساعدهم في
النمو سريعا جدا  .بعد الفطام تماما ,يترك الذكر
المجموعة ويجعل له مجموعته الخاصة أو ينضم
لمجموعة أخرى .ربما تعيش النثى مع أمها في
المجموعة التي توجد بها الم لطوال حياتهن  .اذا
 .تركن المجموعة فيصبحن على مسافة قريبة جدا
تستطيع اناث الحوت البيض الغوص الى عمق
 1000قدم ,ويستطيع ذكور الحوت البيض
 .الغوص الى عمق 2000قدم
تسبح الدلفين والحيتان مئات الميال ويستطيعوا
الغوص في أي مكان من عمق 10الى 150قدم
ولكنهم يستطيعون الغوص اعمق من ذلك.
يحرمون من كل ذلك في السر .حيث تكون برك
 .السباحة ضحلة ومقيدة
يوجد أسر الدلفين والحيتان في مناطق مختلفة
ولدى شعوب مختلفة  .كثيرا يرغم الدلفين على
العيش مع فصائل ربما يجدوا صعوبة في التواصل
معها ,وربما ل يتفقوا معهم  ,ويشمل ذلك فصائل
.التي ل تلتقي أبدا في الطبيعة

تتناسل الحيتان والدلفين في السر بشكل مزيف
خاطئ .معظمهم صغير جدا ,وهم لم يتواجدوا
أبدا في مجموعة حيث يتعلمن رعاية الصغار من
خلل الم المتحكمة بالمجموعة  .بعضهم نبذوا
من قبل أمهاتهم ,ومعظمهم ل ينجوا من السر
وان نجوا يفصل الصغار عن أمهم وينقلوا
لمتنزهات بحرية مختلفة حول العالم  .التربية في
السر اثبتت أن ذلك ليس من الطبيعي في أي
.حال

.شجع التغيير ,تعلم ,وألهم الخرين
التفاني في القضية
بدأنا مهمتنا في شهر ديسمبر سنة . 2014لدعم
بعضنا البعض أثناء قضايا الدلفين  ,وتحول ذلك
الن الى مهمة الوعي عالمي .نحن نستمر
للوصول الى دول أكثر وأكثر والمجموعة تتزايد
.باستمرار
تعتبر الدلفين والحيتان كائنات اجتماعية حساسة
وكريمة النفس وتستحق الحماية
في السنوات الخيرة عرف تواجد بعض فصائل
للدلفين والحيتان والتي تمتلك خليا خاصة بالمخ
تعرف بخليا المغزل أو الخليا المغزلية أو الخليا
العصبية ايكونومو فون" ,يعتقد أن خليا المغزل
تكون مسئولة عن الحدس السريع للختيار في
الوضاع الجتماعية المعقدة ومرتبطة بالعواطف
مثل التعاطف .حتى تم التأكد مؤخرا انه تم ايجاد
تلك الخليا الخاصة فقط في مخ النسان وبعض
الوليات  .تعرض البحاث حاليا أن خليا المغزل
:توجد في مخ فصائل الدلفين والحيتان التالية
)(www.USwhales.org
الحوت الحدب-
حوت الزعنفة أو-
)(Fin whales
الحوت الضخم-
الحوت القاتل-
الحوت البيض أو-
)(Belugas
دولفين المنقار أو-
)(Bottlenose dolphins
دولفين الريسو أو-
)(Risso's dolphins
الثبات بالسر هو كابوس لهم  .انها ليست
الطريقة التي يجب ان نعامل بها المخلوقات
الخرى على هذا الكوكب  ,عن طريق حبسهم
وحرمهم من الطعام لقوموا بالخدع ليحصلوا على
الطعام ,وذلك لمتعتنا وأرباح الشركات الكبيرة.
انهم ل يستطيعون التحدث لنفسهم  .نرجو أن
.تشاركونا قضيتنا وأن تنشروا الوعي عن السر
عالم البحر و متنزهات بحرية أخرى تدعي أن ذلك
من أجل الدراسة والمناقشة ,بينما نعلم جميعا أنه
من الممكن دراسة كل تلك المخلوقات في بيئتها
الطبيعية  .وعموما هذا هو المكان الوحيد الذى
.ستتعلم حقا كيف يعيشوا
.السر ليس تعليم

تعرف على نساء متحدين ضدتايجي
نحن نحارب لنهاء السر والقتل والتعذيب والقبض
عل الدلفين الذى يحدث كل عام من شهر سبتمبر
الى شهر مارس في تايجي في اليابان  ,وهى أكبر
مورد للدلفين للمتنزهات البحرية ومرافق السباخة
مع الدلفين في العالم .يستمر القتل حول أجزاء
أخرى من اليابان وأماكن أخرى مثل جزيرة فارو
حيث يطارد ويذبح فيها المئات  ,وأحيانا اللف من
الحيتان المهاجرة كل عام  .يجب علينا ان نحمى
.محيطاتنا وهؤلء من يسكنوه قبل الوان
مهمتنا
أن يتجمع نساء العالم كله في مواجهة سلميا في
بتصميم وعزيمة للوصول ليوم عندما يسبح كل
الحيتان بحرية وهم محميين في المحيطات
,وعندما يتوقف الصيد والسر وهو اليوم الذى
.نكون ربحنا فيه المعركة
مجموعتنا
قد استفادت مرافق السر لسنوات من استخدام
الدلفين والحيتان وغيرها من أعمال الحيوانات
للترفيه عن الجماهير ,في حين ل تزال الكثير من
الناس ل يدركون من أين تأتى هذه الثدييات
وغيرها من الحيوانات ,هدفنا البحت في ) نساء
من العالم متحدات ضد تايجي ( يستند على
المستوى التعليمي الذى ينطوي على تعليم الصغار
 .والكبار عدم دعم مرافق السر وأسباب ذلك
فمن أيدى المستهلكين الذين يدفعون للحصول
على تذكرة لمشاهدة هذه المخلوقات المسكينة
.فى سجون وهذه التجارة البشعة من أجل الخير
الرجاء ل تدعم تلك الحدائق البحرية أو مرافق
 .السباحة مع الدلفين

