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قد فيه الكثير من الناس الموضوعية العلمية. و ھذا تسبب في اعتبار "ان تقييم الذبح الديني مجال ف

  ."وبذلك يتم ترتيب السياسة لتتدخل في المجال العلمي. لمراجع العلميةجزئي و انتقائي ل

  

    )1994و روجنستن (جراندين                                                                               

  

  

  

  ، نظرا لتعدد الثقافات  كثيرااستراتيجيات تجارة حKل  تطورت .. في الو,يات المتحدة ،".

 الشرعيذبح الوالممارسات التجارية ، و�ن المعارضات على  اكثر في الخطابات  لمسھان يالت

 سامية وعنصرية. " معادية لل جماعات ابدا توظيفھا من طرف لم يتم 

  

  

  بKكلر     ب ف                                                                       

  ) 2004مجلة ا,قتصاد وعلم ا,جتماع الريفي (                                                         

  

  

  

ھو  ة جيدةالمنجز بطريق الذبح الشرعي ": على حقيقة ثابتةكل التجارب العلمية  بحوث"تتفق 

  لحمه." تسسب في اضطراب الحيوان عند ذبحه ,ستھKكالطريقة ا,كثر انسانية ,نھا ا,قل 
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�����  
السبت في اطار الدورة العاشرة لمجلس الفقه ا,سKمي في الجامعة العلمية ا,سKمية الذي عقد بمكة المكرمة يوم 

 1987اكتوبر  21الموافق ل  ـھ1408صفر  28حتى ا,ربعاء  1987اكتوبر  17الموافق ل  ـھ1408صفر  24

, تم طرح مسالة استخدام الصدمات الكھربائية ( التخدير الكھربائي) اثناء ذبح الحيوانات. اصدر المجلس فتوى 

سبقا بالكھرباء , ينبغي ان تموت قبل ان تسمح بالصعق الكھربائي تحت شروط صارمة: الحيوانات المصعوقة م

  تنزف و , اثناء الصدمة الكھربائية.

أن الصعق الكھربائي , يكون في حالة من اليوم عدد كبير من الدراسات العلمية و الميدانية (المسالخ) تبين 

الذبح بطريقة شرعية ن ان يللحيوانات. عKوة على ذلك فھي تب سواء بالنسبة لKنسان او بالنسبةا�حوال مفيد 

الحفاظ على البيئة و صحة ا,نسان.  مستوى رعاية الحيوانات, جودة اللحوم , ا,سلوب ا,كثر افادة علىھو 

حظر اللحوم المتاتية من الدواجن و الماشية المصعوقة  1999المجلس ا,وروبي للفتوى و البحث نشر في عام 

من مجلس  ةميالعال ةالجامعة  اaسKمي تلبقد ط كذلكو ).1لحق انظر الفتوى في الم( على المسلمين ذبحقبل ال

 أن تصدر فتوى (مرسوم لطة دينية في المملكة السعودية ،، أعلى س 2007أيلول / سبتمبر  العلماء في كبار

 المسالخفي  والماشية  استخدام الصدمة الكھربائية قبل ذبح الدواجن وا�غنام   عدم شرعية" عن علن فيهت ديني)

تجمع خبراء من الجاليات المسلمة في "خلق مؤسسات  ة ميالعال ةالجامعة  اaسKمي اقترحت و. "في أوروبا

  ]. 1ذبح الحيوانات [ مراقبةأوروبا ل

 يشرعونليون) ،  ومساجد (باريس ، إيفري ثKثة  اكبر لrسف ، بعض السلطات الدينية في فرنسا ، بما في ذلك

قديمة بعض الشيء    بناء على فتاوى  بالصدمة الكھربائية  حيواناتللالمسبق   بالصعق ذبح بطريقة شرعيةال

بصدد ا,نجاز   حKل" ن.ف" AFNOR عيارھناك ممن الحكومة الفرنسية ،  فعدب كذلك ).1987و  1978(

غط بعض ويمكن أن يفرض ھذا المعيار بسبب ض ].2[ 2008لوضعھا قيد التنفيذ من المنتظر في سبتمبر 

  ن في ذبح الدواجن. يالمسلم على الكھربائية الصدمةت الرفق بالحيوان ، جمعيا

فان المعني الرئيسي , حKل" مزدھر للسوق " فينظرا لتضارب ھذه ا,راء الدينية و تاويلھا على الميدان 

مسلم المستھلك الاذ أن ھذا المعني وھو قد وضع جانبا.  في سوق الحKل الذي , يمكن التخلي عنه با,مر و

ا وتباع في السوق لحومالتي يستھلك نادرا ما يكون مطلع على استخدام الصعق في اطار ا,ضحية الشرعية 

  من اساليب الصعق  في ا,ضحية حKل. أي نوععندما يعلم باستخدام  ما يفاجأ"حKل". فعموما  تحت تسمية

  

بطريقة شرعية. في  ذبحالحول  يفرنسال و الواقعنناقش الجوانب الدينية سالجزء ا�ول من ھذا العمل ، في 

بطريقة شرعية ، فضK عن القضايا ذات الصلة  ذبحللالفوائد العلمية  حول بياناتنقدم سالجزء الثاني ، 

  . بالصعق

  

  

  



  

  

I- بيان الطابع الديني والواقع الفرنسي للذبح بطريقة شرعية  

  
      لمقيمين بالغربل "ح4ل"أ) الواجب الديني ، والحق في أكل لحوم ا�ضحية 

  

احكامنا ). صلى هللا عليه و سلمالنبي محمد ( سنةحكمھا ما ھو مقرر في القرآن وياaسKم ھو طريقة حياة 

المسؤوليات.  من  خلوت,  الرخصة ذها, ان ھمسموح به ، في حين أن استھKك اللحوم ف. اجيدة فعرم ئية الغذا

 بشكل واضح في القرآن همنصوص عليKستھKك ل ورحظم او همسموح بما ھو  تصنيف الحيوانات وفقان 

حسن نظامھم الغذائي و بالقواعد المتعلقة ب مرفقفي النصوص الدينية  المذكورقتل الحيوانات بذن اa. والسنة

كل  في قطع، وبعد النطق باسم هللا ،  تتمثل ا,ضحية ). الشرعي الذبح ,ضحية (ا و أثناء تھمتربي اثناء معاملتھم

  سريعة للغاية باستخدام سكين حادة جدا.  حركةب عروق الوريد للحيوانمن  اثنين لمريء واالقصبة الھوائية ، من 

  

الحيوانات قبل  داخل المجتمع اaسKمي جدل حول حقيقة صعق يوجد،  بطريقة شرعية في ممارسة الذبح

 :  ب يمكن أن يكون الصعقة. ھذا ا,ضحي

  

ب) (عملية  1أ) أو في خزان ماء مكھرب (انظر الشكل  -  1نظر الشكل كماشة (ابالحيوانات  كھربة* 

  الكھربائية)  الصدمة تعرف باسم

  ، ج)  1(انظر الشكل  مسدس الذبحاستخدام ب الميكانيكي الصعق *

  ). CO2ثاني أكسيد الكربون (غاز ب ق الحيوانات ن* خ

  أ)

  

  

  ب)



  

  

  ج)

  

  

  

ب) خزان  -- ) http://www.termet.frا�غنام ( كھربةل مشبك: (أ) ة الصعق زجھمختلف ا – رسم

  ) http://www.termet.frذبح ( مسدس ج) --]) 3[ مرجعللدواجن (في مكھرب 

  

  

  

استخدام وتطبيق ھذا ا�سلوب. على المشرعين المعروفين بخصوص بين مختلف  كبير تباين في فرنسا يوجد

جميع لالكھربائية  الصدمة جيز في مواثيقھا استخدامت فريمساجد باريس وايلالتابعة  الھيئاتسبيل المثال ، 

 جمعية في خدمتكمأخرى ، مثل  ھيئات]. 4[ , يسمح به ا, بالنسبة للدواجنمسجد ليون في حين أن  الحيوانات 

 حرامھذا ا�سلوب  فھم يعتبرون ،  وق بالصعقذبح المسبال يشرعونالرسالة ,  حKل والدمات وجمعية خ ,

. في حين تشرع جمعية "في خدمتكم" استعمال الصعق فيما بعد الذبح بل حتى انھا ھي التي )وع(غير مشر



يمكن ان  التي  فتاوي تعتمد على  الھيئات . جميع ھذهاقترحته على المصنعين كبديل عن الصعق قبل الذبح

 ھذه العملية ( تدادارمة ، , سيما راصفي ظل ظروف معينة  تسمح بھاالكھربائية أو الصدمة  حظر ممارسةت

 و غياب ) الشرعي ذبحه بالطريقةعدم  في حالة حياة طبيعيةيد ستعي ان ويجب الحيوانيجب ان , يموت 

  . ھذه الصعق ممارسات تسببھا أن التي يمكن  المعاناة

  

تبين  ، في الفصل الثاني قدمتجمعيات رعاية الحيوان ، بعض  و تخفيھاغفلھا تالعلمية التي كثيرا ما  معطياتال

  الحيوان  ,وعيالتحكم في حالة ان  يزيد من معاناة الحيوانات والصعق المسبق  أن

بعض العلماء  حتى ان ).لذبحموت الحيوانات قبل ات,  ، يجب أنا,ضحية شرعية لتكون  ( امشكوك فيھ

بان الصعق  تقادحتى لKع تدفعناھذه الدراسات  في . قراءةا,ضحية الشرعية دون صعقعلى استخدام  ونشجعي

، الذبيحة في  متبقي دم ,ذبحالموت قبل ،  امكانية تالم الحيوان بشدة( المسلمينلمقتضيات  لفاخم المسبق 

للحيوان  سواء ا�ساليب ھذهل اي منفعة و خاصة غيابالذبيحة ،  في  الدماغ بعثرتانفجار ا�وعية الدموية ، 

النفع في المردودية ا,قتصادية والتي يمكن في الحقيقة تحقيقھا  ما عدى المنظور الديني والعلمي) من Kنسانلوا

  .بتطوير طرق كبح للحيوانات تتKءم مع ذبيحتنا بدون اللجوء إلى الصعق

  

عليه وسلم) صلى هللا  ت في القرآن والسنة (أقوال وأفعال النبي محمدينعتقد أن المبادئ التوجيھية التي أمل نحن

عتقد نحياة الحيوان. نحن  خذ(أقل إيKما للحيوان) , يةإنسانكثر ا�طبيعية و كثر ا� يھ ا,ضحية الشرعيةعن 

جزء أو اختيار انتقاء, يمكن و في مجملھا ،  اتباعھا: من المھم عدالة ھذه التشريعات ا,لھية لممارساتنا في

  من ھذه المبادئ.  واحد

  

و , يمكن لھذا الحق ان ينتزع منا و , يمكن في اي حال  .انفھم و ھانعتقد مثلما عقيدتنا لدينا الحق في ممارسة

موضح جيدا في المادة  . ھذا المبدأعلى المسلمين في ا,ضحية الشرعية أو ما بعد الذبح فرض الصعق المسبق

  أدناه :  المذكورة]) ، 5,تفاقية ا�وروبية لحقوق اaنسان والحريات ا�ساسية [ا من 9رقم 

الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ، وھذا الحق يشمل حرية تغيير الدين أو المعتقد لكل فرد  --  1"      

 ,ا,عتقاد الخاصة ، من خKل او العبادة العامة أماكنفي ينه أو معتقده فرديا أو جماعيا حرية إظھار دكذلك 

  . و القيام بالشعائر ات الممارس, التعليم 

  

, يمكن ان يسبب فرض قيود اضافية بخKف تلك المفروضة  معتقده ، حرية المرء في إظھار دينه أو  -- 2

الصحة , حماية النظام العام للسKمة العامة ، لفي مجتمع ديمقراطي ، بالقانون و التي تمثل تدابير ضرورية 

  حماية حقوق ا{خرين وحرياتھم. " لأو ا{داب العامة أو 



  

  
   الحيوانوصيته بالرفق بو تب) ا�س4م 

  

كرامة الحيوانات. في  عن لجميع أولئك الذين يدافعون  مفيد عرضھاكون يالتي قد  ا ودروساaسKم  لشمي

سور "النمل" ، "العنكبوت" ، "البقرة" ، و  مثال الحيوانات.  تحمل اسماءسور الالقرآن الكريم ، العديد من 

  النحل "... "

  

 ا,نسان العKقة بين) يوجز فرنسي باحث(ا إريك جوفرو, " اجعة لكتاب "الحيوان في اaسKم في مر

  ] : 6في اaسKم [ والحيوان

  

و ما اaنسان والحيوان : " مملكتي بينالموجود أوجه التشابه ، وبالتالي القرب  بينتالقرآن  في  رئيسية آية  "

الى ربھم  من دابة في ا,رض و , طائر يطير بجناحيه ا, امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شئء ثم

عليھم ا,نبياء (بفي القصص القرآني ، و, سيما تلك المتصلة  بقوة الحيوان يحضر ).38: ا,نعام"(يحشرون

صلى هللا الرسول (اما . اتالحيوان من أنواع أسماء تحمل سKم) ، و الجدير بالذكر أن العديد من السورال

 (الحصان) أو خاصة لنبلھمبعض منھا ال تفضيلع ماحترام الحيوانات �صحابه ،  عليم) ، قام بتوسلم عليه

  القط).  (لطھارتھم

  

يعتقدون في خاص بين فقھاء المسلمين ، الذين  كانت موضوع اھتمامالحيوان في ظل ما تقدم ، فإن مجتمعات 

 ه، والصيد غير مسموح ب صةلالخا للمتعة ي ، فإنه يحظر قتل الحيوانات. وبالتالان كل الموجودات محمية مبدأ

   لقولتطبيق مع  طعام البشر وليس للترفيهمن أجل إا, 

 ءشيما خلق هللا من  "الوجه ، وقال  على  الحيوانات ناسينبغي أن , يضرب ال )عليه وسلم هللا  الرسول (صلى 

 رجم نع، و م " ) تسبيحھم(وإن من شئ ا, يسبح بحمده ولكن , تفقھون  إ� وله تسبيح يحمد به ربه ثم ت4 ھذه اYية

ولد الكثير من المناقشات اخذ حياتھم  فان، يعاني ا,نسانالحيوانات تعاني مثلما  ,نمنزل. باللحيوانات ا,ليفة ا

الشرعية تطلبات مال لبيي ان اذن  , بد و هللا لKنسان ، منحه رخصة ا, بانه يمكن تبريره , الKھوتية ، 

  . للتمتع بھذه الرخصة محددةال

بان للحيوان وعي يتطور. يتمتع الحيوان بالذكاء, ھو يعاني, ھو يعرف هللا, ھو يدرك الموت و يقر ا,سKم 

و ما من دابة في ا,رض و , طائر يطير بجناحيه ا, امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من "سوف يبعث كالبشر: 

  ).38: ا,نعام"(شئء ثم الى ربھم يحشرون

صلى هللا ھو ايضا موضح بشكل جيد من خKل قصص حقيقية لنبي ا,سKم (ر الكبير لرعاية الحيوان اا,عتب

  , ھاك بعض ا,مثلة:)عليه وسلم



روى البخاري و مسلم انه في يوم ربط بعض ا,طفال بعض الطيور الحية و جعلوا يستھدفونھا. نقل ابن  •

  استھداف". قوله: "لعن النبي كل من جعل كائن حي محل )صلى هللا عليه وسلملنبي (عمر عن ا

كثيرا على عدم اساءة معاملة الحيوانات التي يستغلھا ا,نسان. وفق   صلى هللا عليه وسلم)لنبي (شدد ا •

الحق في استغKل الموارد المتاحة في ا,رض, و لكن من واجبه ان يفعل ذلك  بالتأكيد فل�نسان,سKم, ا

ات للتسلية مشاھد غير جديرة با,نسان. و قد نھى بذكاء جيد و بطيبة. و لذلك يبدو تنظيم معارك بين الحيوان

 عن تنظيم معارك بين الحيوانات    صلى هللا عليه وسلم)(النبي 

"دخلت امراة النار في ھرة حبستھا فK ھي اطعمتھا و , ھي تركتھا   صلى هللا عليه وسلم)لنبي (كما قال ا •

صلى هللا عليه ( بي ھريرة ان رسول هللاتاكل من خشاش ا,رض"(رواه البخاري و مسلم,) . كذلك عن ا

قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيھا فشرب ثم خرج فاذا كلب ياكل  وسلم)

الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ ھذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي فنزل البئر فمK خفه ثم امسكه 

فغفر له فقالوا يا رسول هللا و ان لنا في البھائم اجرا فقال لھم في كل ذات كبد  بفيه فسقى الكلب فشكر هللا له

 رطبة اجر. (رواه البخاري و مسلم)

        

  ج) مواقف عاطفية و � اساس لھا للمعارضين للذبح الشرعي

  

من  ] 7([ 903-97المرسوم رقم  من 8المادة  ان الذبح الشرعي بدون صعق مسموح به في فرنسا من خKل 

ا,ت قبل الذبح او القتل باستثناء الح صعق الحيوانات ضروري –. 8. فصل: ال EC/93/119التوجيه ا�وروبي 

  التالية: أ) الذبح الشرعي ب)....

  

كان  الشرعي من دون صعقذبح فال، ممنوح للجالياتكن دائما يلم  رخيص القانونييرجى مKحظة أن ھذا الت

الممنوح  ھذا ا,عفاء]. حاليا ، 8احتKل ألمانيا النازية [تحت  1944 ىتح 1940من في فرنسا  محظور لrسف

أن من  مخاطر جديدة  يس بمعزول عنفيما يخص ا,ضحية الشرعية لممارسة شعائرھم ل لليھود والمسلمين 

(العمل لمساعدة الحيوانات في المسالخ) أو . O. A.B.A مثل  منظمات الرفق بالحيوانتحت ضغط من  ينتزع

ذلك جليا من خKل يتضح :  جدا شخصيةو ة يعاطف أحيانا الشرعيذبح الحظر جيت باردو. أھداف ة بريمؤسس

"النضال"  إطار ما تسميه بمقابلة مع السيد نيكو, ساركوزي في  الذي أصدرته بعد لسيدة باردولالبيان التالي 

  ] : 9[ الصعق فرضمن اجل 

  

موت. ھذا ضروري �ن المKيين من ال أن ر عن نتيجة قبسفتلمعركة ھي معركة حياتي وأريد أن "ھذه ا

  معاناة غير مقبولة وغير انسانية. لدينا ، مع في  ،  كامل وعيھمالحيوانات يقتلون كل يوم في فرنسا ، في 

لمساعدة ل وعلى استعداده ھمته ,عزمهيب ظني ، وأنا أعول على يختوعد بعدم  فقدنفسه  توجهالالسيد ساركوزي 

  مسؤولية في ھذه القضية. "وتحمل ال



  

ر يتستند إلى أدلة موضوعية. لم يش الذبح الديني ,إدانة مؤسسة بريجيت باردو ، على الموقع اaلكتروني ل

ا,قتصادي... وعلى الرغم من عدم دقة المقدمة يغلب عليھا الطابع  و وأكثر الحجج علمي الى أي مرجع الموقع

ة ا,نتخابية الرئاسية في عام تحمل اثناء ا ايجابيا على ھذه التوصيات ساركوزي رد اعطىالمقدمة  المعلومات

2007 ]10[
1
  :   

أبعد من ذلك ،  ذھبنمنا أن  م ترغبون أعلم أنك كماا�مام ،  نحو... الملف تقدمل ارتياحكموقال "لقد ,حظت 

  في روح من التعاون  يجب هالحيوانات. في الواقع ، فإن صعق و, سيما في منھج

نجح في فرض مثل ھذه الممارسات كما سبق وقلت ان نعيات المسلمين واحترام التقاليد ع ممثلين عن جمم

  ديسمبر الماضي ".  22في رسالة بالبريد ا,لكتروني بتاريخ  ملك

  

المقدمة  النصوص القرآنية اويKتعلى ت ركزيتالذي  و OABAعمل  فيأيضا ا,فتقار إلى الموضوعية  نجد

معھد السويسري للقانون الب ويعمل غير مسلم ، وھو ،  أبو ساحلية اسمه  سامي الذيب القانون في من دكتور

لمعلومات الضرورية لوغالبا ما تفتقر  ،العلمية مجموعة مختارة من ا�عمالويستشھدون كذلك ب المقارن.

المشاكل التي يطرحھا  نو، بينما يتجاھل الكھربائي صعقال" ارتداد" يقنعوا بفرضية، للمعرفة ظروف انجازھا

  ]. 11[ في صعق الحيوانات ھذا ا�سلوب

  

لما , تقوم بالتحقق في ، وآراء رجال الدين المنتمين للديانات المعنية بالقضية مباشرة فلما , تعتمد ھذه الجمعيات

  . فرضية ا,رتداد بعد الصعق في الميدان داخل المسالخ

 بعيد عن تحقيق  ئيأن الصعق الكھرباى أرض الواقع ، عل ESVIALLا,جتماع نويلي وقد عاينت عالمة 

  ] : 12إجماع المھنيين [

                                                 
1
قبل قامت جمعية أسيدكوم بدور كبير لمنع حكومة سركوزي من منع الذبيحة بدون صعق عن المسلمين دون اليھود. و ا{ن و 

وفي محاولة من نيكو, سركزي تدارك عدم وفائه بوعده لجمعيات  ، 2012ابات الرئاسية والتشريعية لعام بضعة أشھر من ا,نتخ
، واللذان نشرا في الجريدة الرسمية  28/12/11نشرت الحكومة الفرنسية ,ئحتين (المرسوم والنظام بتاريخ  الرفق بالحيوان، 

لمذبوحة وفقا للمتطلبات الدينية لدى اليھود والمسلمين و سيدخل ھذا المرسوم ) و ذلك لتأطير انتاج اللحوم ا29/12/11الصادرة في 
2012تموز  1حيز التنفيذ بداية من  . 

الرفق ووقاية الحيوانات تھم كل أنواع الذبح في فرنسا و تتعلق بالنقل وطريقة كبح الحيوان عند الذبح و تكوين العمال.... و كل ھذا 
دينية كما يحاولون أيوھمون به. لقد تم تحويل العلم نحو غايات سياسية متطرفة وھي , تخدم مصلحة ليس بشأن يخص ا, الذبيحة ال

فرنسا. كذلك وضع كوتا ,نتاج اللحوم الحKل و الكوشر عمل يتنافى مع الوئام المدني و ھو خطوة جديدة نحو الھدف النھائي 
أيضا انتھاك لحق المشترين والبائعين في السوق ومحاولة لجعل الحياة أكثر المتمثل في منع ممارسة الذبيحة الدينية في فرنسا. وھو 

صعوبة بالنسبة لمواطني فرنسا اليھود و المسلمين لكي يغادروا البKد. كما أن ھذا التطور سوف يكون عائقا جديدا أمام قطاع 
 .الصناعة الغذائية الفرنسية

تھلك المسلم) تدين ھذه الغوغاء ا,نتخابية الجديدة و تطالب بسحب ھاتين أسيدكوم (جمعية توعية و إعKم و الدفاع عن المس
 الKئحتين. باسم الحريات ا�ساسية، يعتبر ھذا المرسوم مصدر قلق لكل المستھلكين المواطنين الفرنسيين

 وقد قامت جمعيتنا بتوجيه رسالة إلى الحكومة لتطلب منھا التراجع عن ھذا المرسوم الغير مبرر.

 



  

إذا أصغينا اليوم للعاملين الذين يواجھون عمليات الذبح في حياتھم اليومية نجدھم في بادئ  ،من ناحية اخرى"و

نتسبب في  انيمكن :  حيرتھمعن  ھم أيضا يكشفون فيما بعد. ثم ا�مر يحتمون وراء ما ينص عليه القانون

ويعبرون عن . بذبحه مباشرة (بدون صعق)ين كون رحيمن عذاب الحيوان من جراء الصعق كما يمكن أن

 فالذبح المباشر بدون صعق: المھم في ا�مر ھو أن "نحسن عملية الذبح"؟) إخKصأو ب ذر(بح خKصة القول

 ةخبرالحالية ، يتطلب  الظروف في الصعقو ، من ا,ختصاصموت السريع ، ولكن يتطلب درجة عالية ال يؤمن

   مؤلما أكثر من الذبح المباشر". ان يكون فمن المحتمل جدا ن ناقصكا، ولكن إذا  أقل

  

 ةروسيال ية الحيوانات جمعيات حماجمعيات رعاية الحيوان :  مناھج في  واضحافرقا ايضا  تبينكما 

قد التي  جمعيات ا�وربيةلللدراسات علمية ، خKفا نتيجة  الذبيحة الدينيةعلى ما يبدو  اعتمدوا ية مريكا�و

  ] : 12[ الصعقاختارت إلزامية 

  

بما فيه الكفاية للعثور  تثبتواقد  مخلصيند بعض المنادين بالحماية الوجوأكثر إثارة لKھتمام أن نKحظ  انه حتى"

 الحيوانات في سان حماية جمعيةة من ، بناء على مبادر 1980في عام  ات.للحيوان قل إيKماا�عملية ال على

 المعاملة اaنسانية للحيوانات. في  بطريقة شرعية  ذبحالتفوق خلصت إلى  أجريت دراسات علمية  بطرسبرغ 

ومع  .الطريقة الدينية للذبح ةفي روسيا والو,يات المتحدة ا�مريكي جمعيات الرفق بالحيواناعتمدت  و بناء عليه

ستنتاجات ا,.  استعمال الصعق في اتجاه الزامية ا�وروبية سنت القوانين على العكس فإن معظم البلدانذلك 

  .الجديدة؟ا,ولى قد وضعت في وضع تحدي من طرف المعارف 

  

مع ظروف جيدة انه في الفصل الثاني ، والتي تظھر  المقدمة، و ا,عمال الحديثةكما أنھا تسلط الضوء على 

ھو أقل  الذبح بطريقة شرعية بدون صعقلمعدات والعمليات في المسالخ) ، ذبح (تحسين ظروف النقل و الل

 ] : 12المستھلكين [ يشكل أي خطر على صحة,  ھمل مصالح الحيوان وي,  و ا,كثر انسانية :إيKما للحيوان 

 

ن و ھي , ترتبط باي صلة لمن ينادو 1992 لسنةعلى حد علمي  الدراسة ا,خيرة لھذا الموضوع تعود "

 تلخص النتائج التي توصلت) 82:  1992 -باردون  بيود(ھذه البيطرية  كتوراهالد أطروحة. بحماية الحوانات

ة سرعو رأفةحتى ا{ن أكثر  نة مع غيرھا من ا�ساليب (...)كون بالمقارتطريقة الذبح اليھودي سإليھا : "إن 

 فإن جماعات الرفق بالحيوان " ايضاKحظ . ولكن ت" كبح للحيوان , يتسبب له في ا,ضطرابتأمين  شريطة

وھي ,  الKوعي والتخدير ؛ لھا الذي يضمن ھونزيف الالحيوانات قبل  صعق أن باجماع عتقدت في أي حال ، 

النصوص القانونية التي حيث أن .  للصعق ةيالحال عملياتالعن  التي يمكن ان تنجم ا�{م النظر في تنوي 

عقيدة. المستوى ما يقرب من  ه الى عرفتالطابع الرسمي على ھذا الرأي ،  يضفتتجعل من الصعق  الزامي و 

""  

  



II - و الضحية الشرعية بالصعق  ا�ضحية الشرعية،  غربيالذبح ال بيانات علمية عن
   المسبق

  

   للذبح الشرعي الظروف الصناعيةأ) تحسين 

  

، أصدرت التوصيات  و قدوانات في المسالخ. الحي ظروف حول قيمة  اعما,. جراندين ت الدكتورة تاجر 

  ] : 15[ ]13[ للذبح الشرعيوجه الخصوص  على التالية

  

الذبح (تنطبق على  الحيوان وخفض ا�جھاد والخوف ھدوء خطوات يمكن أن تساعد في الحفاظ على -- 1

  ) : الذبح بالصعقوالشرعي 

  

 عاكس غير سطح الجدران الصلبة ،زلقة ،  غير ةارضي، حيواناتلمسلخ (المباعدة بين الا تصميم  تحسين *

  ). و تخفيض الضوضاء للضوء

  

  رأس ال كبحو في وضعية  الوقوف)الجسم ( أجھزة كبحاستخدام  *

  

  ناقل تلقائي استعمال *

  

في  ارأسھ تضع"الماشية   كبحال جھازفي طواعية فھي تدخل عن بلطف وھدوء  يةالماش يتم التعامل مع اذا *

تجدر ا,شارة  مدرب. تخصصبطريقة جيدة و مراقب من قبل م امصمم ص لبح الرأس إذا كانالمخصجھاز 

و ھي  ) 1(انظر الشكل  جھازا لكبح الحيوانات عند ممارسة الذبيحة الدينية تقد صمم جراندين .ت الى أن

  . وفي العالم على نطاق واسع في الو,يات المتحدةمستخدمة 

  

   : ية قطع الرقبةالشعور باbلم عند عمل  --  2

  م سكين حاد ، وطولھا , يقل عن مرتين عرض الرقبة ا* استخد

  خبرة  مدرب كفاية و ذو أن يشرف على ذلك متخصص* 

  الحركات  تطويل وتجنب سريع قطع* 

 هدرك أني"يبدو ان الحيوان ,  بحيث،  عملية القطع أي رد فعل من جسم الحيوان أو في ساقيه خKل , يوجد *

  . "ع رقبتهتم قط

  

  



  

  : �دراكفقدان االكافية ل  المدة --  3

  

فقدان في ثانية) ، ولھا بداية أسرع  15ى ال 10بسرعة (في كثير من ا�حيان بعد الھادئة يغمى عليھا  الماشية* 

  . ادراك ا�لم

  

 الوقت تخفيضفي  كثيرا يسھم  )ينص عليه الدين(كما  السبتيةكل من ا�وردة والشرايين لقطع في وقت واحد ال*

  ]. 14على الفور [ يغمى عليھا٪ تقريبا من العجول  95، باجراء قطع سريع. لفقدان ا,دراك الكافي

  

  ]. 16([ وانيث 10في  بقارا� اغماءعلى التسبب في  قادرون الممتازون عمالال *

  

  ٪ من الحا,ت.  30أكثر من في ثانية  30كثر من �الوعي بحتفظ ت بقارقطع بطيء يجعل ا�* وفي المقابل 

  

  بطريقة شرعية  لذبحل كبح الجماحرسم تخطيطي لمربع :  1الشكل 

)http://www.grandin.com (  

  

لمسلخ ، مع موظفين ا داخل عملياتالب على التصميم والبناء و ينص خاص اھتمام ھناك وبالتالي ، إذا كان

  تجاه الحيوانات.  ضحية الشرعية رؤوفة جداا,  تكون ,مدربين وعلى بينة من أساليب التعامل مع الحيوان

  
  ق او بدون صعقعاثناء الذبح الشرعي بالص باbلم الحيوانات شعورب) 

  

ھا جراندين تالتي نشر لذبح الشرعيلدراسة ا ون الدراسات العلمية المكرسةتجاھليغالبا ما  الذبح الشرعينقاد 



أطروحات الدكتوراه  نستطيع ان نذكر ايضا الفرنسية من جانب ا,عمال ]. 14] وشولز وآخرون. [13[

رعاية  و اليھود ديني لدىالذبح ال" وكولفي فرنسا"  الديني حذبال" بعنوان] 17باردون ([ -- بيودلالبيطرية 

  ]. 23[ "الحيوان

 ھذه ونستخدميأن المسلمين , إلى  نشير او,  ، نود أنمشھد عملية الذبح الديني يبدو مثيراعلى الرغم من أن 

  اليھا على أنھا أكثر طبيعية و أقل إيKما.  ونينظر فھم ، على العكسلحيوانات.  ءقصد إيذاالممارسة 

  

الذبح : مقارنة بين أساليب مختلفة من للدراسة  واجامعة ھانوفر قد أجر من ]14والدكتور حازم [ شولز ستاذا,

 الكتاب عمد، موضوعية ب. لقياس ا�لم لذبحه ايلي والذي  بمسدس الصعقالذبح الديني بالنزيف المباشر و الذبح 

  .حيوان كللتخطيط القلب  و  تخطيط الدماغ على الحصول إلى

  

نزيف عن طريق ال دينيا الحيوانات المذبوحة التي اجريت على تسجيKت التخطيط الدماغي تبين التجارب أن 

د النزيف ، مما يسلط الضوء على حقيقة بعلحظات ما  النزيف و ما قبل مباشرة , تظھر أي تغيير بين  لحظات

 10ا�غنام و  17 على(القياسات التي أجريت  عملية قطع الرقبة يشعر بأي ألم أثناء وبعد , أن الحيوان

التخطيط اما ثانية للعجول.  r10غنام وحوالي لثوان  6و  4ما بين ) عميقالKوعي ( حا,تتظھر العجول). 

 أظھرلعجول. عند اثانية  23الغنم و لدى ثانية  13بعد  فقد ادرك على ا,كثرغي) (الموت الدما مسطحالالدماغي 

 لدى ثانية بعد نزيف 40نبضة في الدقيقة في غضون  240زيادة في معدل ضربات القلب من  تخطيط القلب

ربط مع ، وھو مقياس لل ذبح لدى العجولالثانية بعد  40 ال واحدة خKلفي الدقيقة ال نبضة 280ا�غنام و 

  تشنج الجسم. ظواھر 

  

العجول) ،قد لوحظت  5ا�غنام و  6بخصوص القياسات التي اجريت على الحيوانات المصعوقة مسبقا (

 28ب عملية الذبح تم الحصول على تخطيط الدماغ بعد . ضربة المسدستخطيط الدماغ بعد لاضطرابات خطيرة 

في حين  شاتين : في حين أن النشاط لنصف الدماغ قد توقف ، للظاھرة التالية لدى و قد خلصواعجول.  4 لـ ثانية

وقف نشاط تالذي يجري بعد التخدير ينتج  ذبحال ولكن النصف ا,خر نشاطا عاليا  حتى اثناء النزيف. أظھر

با,ضافة الى ان ھناك . الصعقنبضة في الدقيقة بعد  300أعلى من  نسبظھر تخطيط القلب تتسجيKت الدماغ. 

ي أجريت على بعض الحيوانات ، ولم يتم التبمنبه حراري  احساس با,لم عند قياسوحظت قد ل  اختKفات

  . الصعقمرحلة كشفھا على ا�غنام بعد  ا�لم تم في ، في حين أن زيادةالمباشرةنزيف البعد  اي شيء الكشف عن

  

كافي وعميق وسريع) فھو اذن أكثر  قطعقد خلص الباحثون الى أنه اذا تم تنفيذ النزيف المباشر تنفيذا جيدا (و 

بعد ھذه  واعتبروا أنه بسرعة أكبر) ، مسطح  دماغييتم التوصل لتخطيط  ( الصعق المسبق ببندقيةفعالية من 

اعتبار طريقة الذبح  لم يعد من الممكن�وروبي فيجب أن يعاد النظر في القانون ا العلمية الدراسات النتائج لھذه

  .فحسب حرية المعتقد من أجل احترام "استثناء" المباشر يق النزيفرالديني عن ط

  



،  ])17 بيود س. السيد دراستھا في ا�طروحة ياسات اخرى لتخطيط الدماغ اثناء عملية النزيف المباشر تمتق 

طع ق اثناء التخطيط الدماغي : , تغيير فيالتالية لنتائج خلص بنفسه  ل ةالمؤلف. أسفله 1وترد النتائج في الجدول 

عنه على  خراف والعجول. الموت الدماغي يتم الكشف بالنسبة للثوان  5بعد  وعيفلقد تم ادراك حالة الK  الرقبة

. بالنسبة لعجل واحدثانية   45عجول و  4 بالنسبة لثانية  25أقل من  الخراف و لدىثانية  32ا,كثر بعد 

 الذبحثوان بعد  5إلى  2.5ظرف  فيالدماغ : " بسقيشرا مباان الوعي يرتبط ارتباطا فقد  كتورة بيوددلل بالنسبة 

 بحيث ينخفض : ثم تظھر على الرسم مؤشرات التخدير .حالة النوم رسوم  تشابه معأوجه  على الرسم تظھر

 ,و التي  ،كبيرة بعد القطع في غيبوبة بسرعةيدخل ، والحيوان  تزدادبشكل كبير ، وجسامتھا الموجات تواتر 

 إلىسريع الوعي الفقدان لظاھرة ال ھذهوتعود . الرسوم ا,لكترونية لجھاز القيستغيير في مسار أي  الى ؤديت

 بسرعة قففيجعله ذلك يتو ,ا�كسجينالسريع في  نقص الجر عنھا نيالدماغ ، والتي  ترويةمفاجئ في اللتوقف ا

  . عمله عن

  

  الذبح و قطع ثنائية الشريان السباتي

 رددالت  

  عادية لا السعة  العادي
  تغيير السعة   متغير التردد  التغيير مھلة

  ا�غنام

حتي  14

   ھرتز 41

  

 118حتي  4

microvolts  

  ھرتز 8.30  ثانية 2.5
18-128   

microvolts  

  ثوان 5

3.5 -- 15 

  ھرتز

20-190  

microvolts  

  فاقد الوعي حيوان

  تسطح التخطيط الدماغي  ثانية 32

  لوالعج
إلى  20

  ھرتز 35

 130حتي  4

microvolts  

  ثوان  3

  
  ھرتز 11-26

12-200   

microvolts  

  ثوان 5

 19إلى  4

  ھرتز

30-260   

microvolts  

  عيفاقد الو حيوان

أقل ثانية)  45

 ث 25من

 4بالنسبة لـ 

عجول من بين 

5  

  تسطح التخطيط الدماغي

  

   ]17ل) [ووالعجم اغنالحيوان أثناء وبعد الذبح (ا� حالة : تطور 1الجدول 

  



  

نوع من  لفي مستوى الشعور با,جھاد حسب ك واضحافرقا  افي اعمالھ تقد ابرز دوس.م.. بويعKوة على ذلك 

في ). الجلوكوز يبقى طبيعيا اثناء الذبح بالطريقة الشرعية.  في حين لوحظ ارتفاع 3انظر الشكل  ( انواع الذبح

  ].17عكس حالة من التوتر لدى الحيوانات [السكر في الدم في ا,نواع ا�خرى ، وھذا ي

  

3  

.  

.  

.  

2  

.  

.  

.  

1  

.  

.  

.  

.  

  

  

  

  ]17أساليب مختلفة [  حسبالذبح  اثناءلحيوان للوكوز في الدم ج: قياس ال التوتر: تطور  2الشكل 

  

   رئيسية:الحركة عوامل نوعية المعدات المستخدمة وسرعة تعتبر   ا�لم،بشعور الحيوان بخصوص 

اي يصدر ,  و حركة دفاعية , يظھر الحيوانسريعة ،الحركة  داة حادة وا� تكون"عندما  ت الدكتورة بيودوقال

المصعوقة في الوقت  الحيوانات  لدىلوحظت  قد نعكاسيةالدفاع ا, حركاتفي المقابل ، رد فعل فوري (...). 

  ]. 17الوريد والشريان السبتي [ الذي تغرز فيه السكين لقطع 

  

  Kستنتاج التالي : ل تخلص بيود س. دكتورةالعقب ھذه البيانات العلمية  

  

المنجز بطريقة جيدة ھو الطريقة ا,كثر  "تتفق بحوث كل التجارب العلمية على حقيقة ثابتة :" الذبح الشرعي

  ]. 17"[في اضطراب الحيوان عند ذبحه ,ستھKك لحمه." تسببا,قل  ا, نھانسانية 

  

نحاط علما على ، , يسعنا إ, أن  عن الذبح الديني والتي ليست الوحيدةعلمية البيانات ھذه ال في  ءةقراالعند 

 حالذب ھذاضد لماذا يوجد تمييز ان نسال   لنا الحق فيأفضل). ربما حتى خرى (الذبح ا�وسائل ا,قل بانه يعادل 

 الجلوكوز غ/ل

صعق ونزيف في  ذبح ديني
 وضع التعليق

صعق ونزيف 
 على ا�رض



 " في حين انهستثنائيرسته في اطار "ااصول يھودية و مسلمة بمما مواطنين ا�وروبيين منللالسماح و 

  . ذلك ان لم يكن أحسن منھا " للعمليات ا�خرى"مكافئ

  

 لميشال لوكنفس المKحظة قد أدرجت ضمن استنتاجات على الذبح الشرعي اليھودي و حماية الحيوان 

ية الشرعية المسماة ) حول طريقة النزيف المباشر في إطار ا�ضح23) (بفرنسا ,ليون (المدرسة الوطنية للبيطرة

  ("شاشيتا"اسمه في الطقوس اليھودية):

  

�مع إلزامية  ا, عن طريق ا,ستثناءالحق في الوجود  (الذبح الديني) الفرنسية وا�وروبية , يمنحونه نظمة" ا

 تالمجرا ةزيولوجيفيالمخاطر و ذلك ,ن نتائج أبحاث الذبح بالصعق المسبق. نتعجب من ھذا النظام المحفوف ب

  سواء على "شاشيتا"  أو على الوسائل ا�خرى للذبح تبرر المساواة في ھذا الحق"

  

   و المشاكل المتعلقة بتطبيقه صعقج) عدم التيقن من الدور اSيجابي لل

  

لمزيد من . في الفشل تھاو نسب ھا المرتبطة بھامشاكل منھا لھا كل طريقة الحيوانات.لصعق  ھناك عدة طرق

2" المنظمة العالمية لصحة الحيوان" جدول مراجعةللقراء يمكن  المعلومات،
 الصعق  لطرقيتضمن موجزا   

  ].18[ عاية الحيوانومشاكل ر

  

 عدم تأكد الدور ا�يجابي للصعق بالنسبة للحيوان – د

  

أن إن الصعق المسبق للحيوانات غالبا ما يعد في أوروبا الطريقة ا�قل إيKما. و لكن ھل نحن متأكدين حقا من 

  أحكام عاطفية. أمامالصعق أكثر إفادة للحيوانات أم أننا فقط 

ا�قل درامية ،  له المشھد ر �نيھامحل تقدير كبير من قبل الجم فان الصعق أصبح،  Viallesن . بالنسبة ل   

  ] : 12لية [، من دون أن تتم طمأنة ھذه  الجماھير على النجاعة الفعلية للعم في اعتقادھم وبالتالي ا�قل إيKما

  

الصعق قبل تبين تحاليل ا�شخاص العالمة با�مر أنه , توجد معلومة أو حقيقة ثابتتا بخصوص , و " بصفة عامة

الذبح. ولكن ما ھو مؤكد يتمثل في كون  منظر الذبح مباشرة بدون صعق يبدو شديد العنف وتشق رؤيته  و يجب 

ان. ولذلك فان ما يزيحه الصعق في الحقيقة انما ھو عدم ا,رتياح تجنيبه ل�نسان، مھما كان ا�مر بالنسبة للحيو

  لدى ا,نسان" 

  

مما , يترك   صادمھناك معاناة في الصعق فانه أكثر إيجازا و افترضنا أن شك وإذا الو لكن في حالة " ةوأضاف

                                                 
2
 S laughter of animals, page 8, http://www.grandin.com/OIE.Terrestrial.Animal.Welfare.Guideline.1.7.5.pdf 



ليھا اعتمادا على الحالة للحيوان "الوقت الكافي" للشعور به. ولكن ھل نحن موقنين من ا,ستنتاجات التي نذھب إ

ة وأن العلماء يبدون أقل ثقة في ھذا ا,ستنتاج. صحيح أن الصعق يزيل كل المظاھر الخارجية للحيوان. خاص

  "المرئية للتألم، أو با�حرى، يزيل كل حركة يمكن تأويلھا على كونھا دليل على ا�لم

  

التي نسميھا مخدر  عمليةال أن ھلكين ا�لم : تس فعالية بشأن .Viallesن قبل أثيرت من  مھمةوثمة مسألة 

   قدرة الحيوان على التعبير عن تألمه؟ ل(الصعق) تمكن حقا من حذف ا�لم لدى الحيوان أم أنھا تزي

  

ردود بما في ذلك التنقيب عن  ا�لم،تقييم التقليدية المستخدمة في ا�ساليب العلمية لبعض   تحديا ھنا طرح فإنھا ت

الحركي الذي يأتي من الشلل  أن  الصعق يمكن. إزالة ھذه ا,نعكاسات خKل ا�طراف، القرنية و ةالجفني  الفعل

]. في 17) دون التأثير على وظائف المخ [الكھربائيالتخدير ا�ساليب (على سبيل المثال  ينجم مباشرة عن ھذه 

الموت الدماغي (التخطيط الدماغي  بسبب يمكن أن يكون فاقد ل�حساس با�لم الحيوان الذبح الديني ، حالة 

وھي حركات غير واعية و,  ]17[ يمكن لھذه ا,نعكاسات ان تستمر من واحد إلى ثKث دقائق ) ، ولكن مسطح

  . تعبر عن ا�لم

  

ن. (انظر ثانيا ، ب) : العجول المذبوحة عن طريق يوآخر Schuzleللتوضيح ، يمكن للمرء أن يشير إلى اعمال 

ان ، في حين  ا�كثرثانية على  23مھلة ر  تظھر موت دماغي(التخطيط الدماغي مسطح) في النزيف المباش

ثانية. وبالتالي ، على  28بعد  مسطح التخطيط الدماغي يتم التوصل إلى عن طريق البندقية  المذبوحة العجول

لجسم ، وعدم لتشنج ي (انھيار الحيوان ، , وجود � مسدسلفعالية"  الصعق بال"المضللة ر اھظالمالرغم من 

   .المدة الKزمة لموته اثر قطع الرقبة, يتم الكشف عنه إ, بعد  موت الدماغ فان  إراقة الدماء ،...) 

  

ألم أثناء الصعق ، ويذھب إلى أبعد  عدم وجود إثباتلم يتم  هيؤكد بأن ])23لوك [في أطروحة للطبيب البيطري ، 

الصعق ، يجب أن تعتبر كعKمات  أثناءوحظت في قياسات تخطيط الدماغ من ذلك بالقول إن ا,ضطرابات التي ل

  ا�لم :

  

 في الفترة ا�قلعلى  به الحيوان و يحس ", شيء يدل على أن التفريغ الكھربائي في حد ذاته ليس مؤلما 

كما . الذبح مسدس في حالة. نفس السؤال يطرح ھذا إدا تحقق الوصول إلى حالة الKوعي ،وعيالالKزمة لفقدان 

الحالتين  في كK يتعثراستخدام التخطيط الدماغي  أنو  , سيمفي حالة الذبح الشرعي ،  أنه من الصعب اaجابة

في الجمجمة. ومع  ناتجة عن الصدمة موجات: ا,ضطرابات الكھربائية ، بالطريقة نفسھا متأصلة ضطراباتبا

  ".  تحمل على كونھا مؤلمةت وإن لم تكن واضحة ، مثل ھذه الصدما  بشريال الطبفي  التجربة فان ذلك،

  

  :ا�لموجود أو غياب  على دل, يللحيوانات  اaجمالي أن النشاط الحركي بريعت ھو ذلك،عKوة على 

  



, يستطيع  أن الحيوان عضKت بحيثلل طوعي إلى شلل تخدير ، الكھرباء ، أو الخوف ، يمكن أن يؤدوا"ال

  .. ". يظل يعمل بشكل طبيعيالحساس من الجھاز العصبي  الجزء ن أنفي حيالتحرك أو الصراخ. 

  

) ، 1982على سبيل المثال ، في أعمال بKكمور (. الصعق بعض وسائل قساوة أيضا كما قد تظھر الدراسات

  موضح في الشكل أدناه) : ال "الرأس فقط" (ا�سلوبل فيما يخص الصعق الكھربائييستنتج 

  ] 21جميع الظروف. "[ في ھو أمر غير إنساني أسلوب' الرأس فقط بواسطة  ولعجللالكھربائي الصعق "

  

  

  ) www.islamonline.net( صعق الحمل بالكھرباء بطريقة "الراس فقط" :3الشكل 

  

  "رتدادتطبيق التخدير الكھربائي و التساؤ�ت حول إمكانية "ا� -ه

  

  ] : 19فيما يخص نسبة فشل ومشاكل المتأصلة بالصعق [ التاليةفي بريطانيا قد حدد النقاط  اaسKميالمجلس 

  

  قدر كبير من ا�لم واaجھاد. لالحيوانات  ويعرض صعب التحقيقأمر  بعد الصعق رتدادا,* 

التي لحيوانات با خاصةعملية  واع فيونه كعل ويمر  اكتشافه،غير المصعوق بشكل صحيح , يمكن حيوان ال* 

  "غير واعية".  أنھايفترض 

  

لم يحترم  ان –قبل الذبح  ") يستعيدون وعيھمفقط الرأس* الحيوانات المصعوقة(بطريقة الصعق بالكھرباء "

ثانية).  20 ن للصعق (في حين أن مصادر أخرى توصي بثوا 10نصح الKزم للصعق. جراندين يالوقت 

يتحملھا سمعاناة التي الكثير من ال ھناك  . وبالتالي ، يكونالوقت المخصص للصعق يصعب تحديده عمليا،

الميكانيكية  اتاaجراء إلىيستعيدون وعيھم و يتحولون  ني) الذ5 على 1المKيين  من الحيوانات (تقريبا 

  (انظر الجدول أدناه).  التي فقدت وعيھاالمصممة للحيوانات 

  

  

  

  



  

   الجملي عددال  الحيوانات نوع

 التي صعقت لحيواناتل

   ثم ذبحت

  

أثناء و التي استعادت وعيھا المصعوقة الحيوانات 

  ذبح ال

  

  النسبة (٪)   العدد (بالم8يين)

  

  10  0.23  مليون 2.3  الماشية

  26.7  5.0  مليون 18.7  ا;غنام

  11.0  1.8  مليون 16.3  الخنازير

  19.0  7.03  مليون 37.3  اجمالى

  

  ]19مليون [بال التي استعادت وعيھا اثناء الذبح: عدد الحيوانات  2الجدول 

  

ي من المفترض أن تكون فاقدة للوعي أثناء الذبح ھي في الواقع في حالة تواحد على خمسة من الحيوانات ال

  جھاد بنسب عالية.اaلrلم و  ضةإذن معر يالمسبق ھ إدراك. الحيوانات التي تخضع للصعق

  

سبة �جھزة الصعق الوعي"؟ ما ھو الوضع بالن إلىبشأن فرنسا ، ھل توجد دراسات عن مدى ظاھرة "العودة 

  وأرقام؟ احصائيات أالكھربائي في فرنسا؟ ھل ھناك أي 

ا�كاديمية الفرنسية البيطرية قامت بھا "، رتداد"قابلية ا, و الصعق للمراجع العلمية حول موضوعدراسة  عقب

الصعق بالكھرباء.  بعد رتدادقابلة لK غيبوبةأن "ا�غنام, ا�بقار و الخنازير يبقون في حالة  قول ھذه ا�خيرةت

دقيقة بعد صعق الحيوان فان الحيوان يكون , يزال  20أو  15تم ذبح الحيوان بسرعة في مھلة , تتجاوز  إذاف

الشروط ھذه النتيجة ، يتساءل المرء عما إذا كانت ل]. في قراءة 20[ فاقدا لوعيه عندما يموت من جراء النزيف

يجعل احتمال عودة الحيوان إلى قصيرة بين صعق ونزيف الحيوان ، مما  لوفاء بمھلةالعملية للذبح قادرة على  ا

الموت بالكھرباء مما  أو موت الحيوان ( على زيادة معاناة الحيوان) إ,يعمل  (التفريغ الكھربائي لم الوعي كبير

 قد الوعيتف ثبت علميا أن الحيوانات المذبوحة على الطريقة الشرعية غير صالحة). يجعل ا�ضحية الشرعية

  من كھربة عديمة الفائدة؟  إضافيةمعاناة ل أن تخضع عليھا يجبإذا  لماذا النزيف، عند

   

ؤثر تو , , تتسبب العملية في وفاة الحيوانات قبل النزيف  أنالفتاوى التي تسمح بالصعق الكھربائي تفرض 

 و يفترض أن يستجيب فيذ النزيف.لم يتم تن إذاحياة طبيعية  يستأنف أنعلى صحته, و ھذا يعني انه ينبغي 

رتداد بعد الصعق يصعب تقييدھا بمعطيات علمية فھي ا, ظاھرة ولكن .Kرتداد لھذه الشروطقابل لالالصعق 

, سعة و توتر التفريغ الكھربائي , مدة اaجھاد(حجم الحيوان, نوع الحيوان, حالة التوتر و تتأثر بعوامل كثيرة 

وغالبا ما تكون عملية التحكم ومراقبة ظاھرة ا,رتداد حالة الوعي,....).  ةاقبمرمرات عدد تطبيق التفريغ, 



يمكن :" المراقبة التابعة لمسجد ليون بفرنسا كما يمكن مKحظته في كراس شروط مواصفات ھيئة  ةعشوائي

  ".للذبح جملة من الطيور المعدةعلى التعب أو اaجھاد  مKحظة عن طريق وحدة تحكم في حالة رددالت تخفيظ

  

الكھربائي. تم  بعد الصعق" رتدادتظھر الدراسات أرقاما مفزعة بالنسبة للمستھلك المسلم حول "ا, لذلك إضافة

و  يالKوعثلث الدواجن تموت, ثلث في حالة  ": في بريطانيا استنتاج ثKث حا,ت ممكنة بعد الصعق الكھربائي

نضمن  أن كيف يمكننا, ا�رقاموجود ھذه  أمام ). FAWC) (22( "ھو في حالة من وعي ا�خيرالثلث 

الفرز بين الحيوانات الواعية  إجراءمنخفض انه يتم  أوللمستھلكين بالنسبة لسلسلة صناعية ذات معدل مرتفع 

 أن نثق في جداعوامل المؤثرة على نتيجة الصعق فانه من الصعب والحيوانات الميتة؟ نظرا للعدد الھام من ال

  .لتطبيقھا في الميدان الصناعي على بعض الحيواناتتم تحديدھا في مخبر  التي قارةال عاييرمبعض ال استخدام

  

  

 ا�ضحيةتخص تحريم استھKك  دواجن  1999سنة  فتوى  المجلس ا�وروبي ل�فتاء والبحوثكما اصدر 

  ). 1ملحق قبل التضحية (انظر ال بالماء  عدد كبير من الدواجن المخنوقةموت المسبق  بسبب  بالصعق

  

  ، حيث ن.حظ عملية الماء المكھربخ.ل ذبح الطيور الداجنة  سلسلة:  4الشكل 

 عملية الكھربة بعض الطيور الطريقة التي يمكن ان تتفادى بھا

)www.islamonline.net(  

  

   )الخطر على صحة وس4مة ا�نسانو

  

م الجيدة و الصحية.ا,ختKفات بين اللحوم إن الحيوانات المذبوحة بالطريقة الشرعية تقدم نوعية من اللحو"

من الحموضة والتخشب الموتي , ان  5.4العادية و اللحوم الشرعية توجد أساسا في سرعة ظھور درجة 

اثناء الذبح بطريقة ].في الواقع ، 17استمرار ھاتين الخاصيتين  مع مضاد للماء اقل في حالة اللحم الحKل "[

٪ فقط في حالة الصعق  30يخرج  كله في حين ان ھذه النسبة , تصل ا, إلى  ٪ من الدم 70شرعية ، حوالي 



. الذبح المباشر يمكن من إفراغ أقصى قدر من الدم خارج حسب الطبيب البيطري يحيا دفوز المتبوع بنزيف

  الجسم aعطاء لحوم أكثر صحية لKستھKك ويمكن ا,حتفاظ لفترة أطول .

  

 أثناءالمرئية  ا�خرى ا�عراض ينتقل في دم ھذا ا�خير قبل ظھور البدء أي مرض يصيب الحيوان ھو في

يح من الدم  , يمكن وبالتالي فان ذبيحة الحيوانات المريضة غير المفرغة بشكل صح . الرقابة البيطرية للذبائح

وان مذبوح تقليدي كان الحي إذاحتى   .٪70البيطرية بسبب بقاء كمية كبيرة من الدم الملوث  ھاترقابالتحكم في 

طول الدم المتبقي في الذبيحة يعطي مناخ مناسب لتطور البكتيريا في اللحوم وھذا ما يفسر  , غير مريض

  .الحKل مقارنة مع غيرھا من اللحوم للحوم صKحية

  

   العلمي للذبح بطريقة شرعية الوصف)ي

  )) 21(فقرة مترجمة من المرجع (

  

الدموية اثنين من الشرايين السباتية التي تنقل الدم من  ا�وعيةظيفة وحادة يتمثل في قطع سريع وعميق بسكين ن

يجب  القلب القصب الھوائية والمريء. إلىالقلب واثنين من عروق الوريد التي تعيدان الدم من الدماغ  إلىالدماغ 

باسم هللا وهللا " مصحوبا ھذا القطع يكون أنسليما. يجب  )النخاع الشوكي(الجھاز العصبي المركزي أن يضل 

  ".اكبر 

  

: نحن نعلم  نزيفيهكبرى في الدم وصدمة  خسارةالدموية للرقبة يسبب  ا�وعيةھذا القطع العميق والمتسع لجميع 

ضغط عالي وخصوصا في الشرايين السبتية ويسري بسرعة فائقة حسب قوانين الفيزياء والدوران  أن الدم تحت

 ه,مستوى ل ادنيالضغط في  فيهيكون  الذي ھي المكانفنقطة القطع  أي - الضغط المنخفضيكون في اتجاه 

قيد الحياة وسليم تماما سوف يضخ معظم الدم ويفرغه  , يزال علىالقلب  أنمن الدماغ. وبما  المتأتيبالنسبة للدم 

 إذا بفصل الدماغ عن مصدر حياته للضغط.في انخفاض سريع  يتسببعلى الفور وبسرعة تحت الضغط مما 

ضروري للحفاظ على الحيوان حي وجعله قادرا على  الذي ھوالدم   وإزالة الجلوكوز و  نوكسيجيلرئيسي ا,ا

ضغط السائل بما أن ا�وردة قد تم قطعھا ف  فقدان وعيه على الفور تقريبا. إلىھذا يؤدي ,  إحساسأي  إدراك

  الذي يعني فقدان الوعي. ا�مرالنخاعي ينخفض بسرعة اكبر من الضغط 

  

لو نفترض انه  استغاثة. سلوك أوودون أي حركة  رةفي حال مستق يكون الحيوان في ھذه المرحلة أي بعد القطع

ة من رھذه الفترة القصي. بعد أخرىيظھر عKمات  أويتحرك سيضرب بقدميه ,  هأنفمعاناة  أوالم  بأيشعر كان ي

ض القلب يزداد بزيادة تدفق الدم للدماغ وباقي نب ,ن والجلوكوزوكسيجيالدماغ قد حرم من ا, أنبما ,الراحة 

 للدماغ. أساسارفع الدم  و aرسالكردود فعل فيزيولوجية تلقائية  وتشنجات إراديةانقباضات ,  فتظھر الجسم.

بوجود الجھاز  و مؤلمة خصوصا عندما يكون الحيوان بالفعل فاقد للوعي ليستھذه التقلصات والتشنجات 

سليمة. وھكذا يستمر النزيف ويزداد مع ھذا الضغط الناجم عن  ا�عضاء وضKت العصبي المركزي والع



من  أفضلنوعية (في الذبيحة منه لدم وتبقى نسبة قليلة لقدر أقصى فقدان  إلىمما يؤدي  ,التقلصات والتشنجات

 , "علمي  الذبح الشرعي بدون تخدير مسبق من منظور (دكتوراه في الطب) اللورد ھوردر قد شرحل ).اللحوم

بضع ثوان بعد القطع  , سرعة و أكثر إيKماالحيوان وعيه على الفور فمن الصعب تصور طريقة موت اقل يفقد 

جثته وتستمر حركات التشنج حوالي دقيقة واحدة ثم تتوقف. تفسير  تنتفض, يصدر عن الحيوان أي حركة ثم 

حالة من  إنمتخصص وبسكين حادة حتى  شخصيتم القيام بالقطع من طرف  في غاية الوضوح: ا�مرھذا 

ثانية ھي  90مرفقة بفقدان الوعي تتبع مباشرة بقطع الضغط. حركات الحيوانات والتي تستمر حوالي  اaغماء

في  اaحساس) يلغى ا�وكسجيننقص تروية الدماغ بنقص كامل (لحالة فقر الدماغ  ونظرا , إرادية بطبيعتھا

  .ولىا� اaغماءلحظة 

        

        

        

        

        

        

        

        



���	
��:  
الحيوانات باستعمال الصعق حول موضوع ا,رتداد (للحياة) وتخدير  أجريتعلمية النظرية التي الدراسات ال

حسب ترات مدة فقدان الوعي تختلف في الواقع ف تنطوي على حجج مشكوك فيھا في رعايتھا بالرفق بالحيوان.

حتى التقنيات المستخدمة للكشف عن فقدان الوعي وؤلف. معند نفس ال )الحيوان(حسب الفرد  و أحيانا المؤلفين

ظللنا في يمكن أن ت  ا�طراف، القرنية و الجفنية  ردود الفعل, على سبيل المثال .تكون غير مKئمة أنيمكن 

من شلل في الحركة نتيجة للكھربة مثK  يمكن أن تتأتى بعد الصعقھذه الظواھر  إزالةحا,ت شلل الحيوان : 

وفاة الدماغ  أنبيد   ).(23),(17  تغير ظواھر التواصلية الجاذبية لننبض العصبي والتكامل القشري.ت أندون 

ي ليدخل دماغالتخطيط الالمدة القصوى لقيس ف ا.وضوح أكثرالذبح الشرعي  إطارالناجمة عن النزيف في 

Kالثانيتين تتعدى وقد , عي ھي سبع ثوانيوالخروف في مرحلة ال.  

  

. الديني الذبح و أجھزةلخ انوجه جھودنا نحو تطوير وتحسين تصميم مثالي للمس أن ا�جدىمن  إذاسيكون  

ذا المجال: "حسب رأيي و بعد ھثKثون عاما من الخبرة في بعد  الحيوان  جھاز كبحفيما يخص عتقد جراندين وت

أكثر رعاية الحيوان  أكثري لبھي التي ت فان ھذه المسألةما ,حظته من خKل عدة طرق لكبح جماح الحيوان, 

 أو مصاريفعق ھو بمثابة محاولة لحل مشاكل الص ). من ھذا المنظور,16( االذبح في حد ذاتھ عملية من حتى

الصناعي .في  اaطارمعاملة الحيوانات عي  aساءةو يمكن اعتباره ببساطة كقناع   في المسالخ مردودية ا,نتاج

فتح المسالخ الصغرى من اجل  بإعادةوصي ت  بيودس م    ةفرنسا السيدفي  اaسKميما يخص الذبح الشرعي 

  تدار محليا. أنمساحات ذبح من شانھا  إنشاء و اaسKمية تكريسھا للذبح بالطريقة الشرعية 

  

المصحوبة بالصعق في ما يخص  ا�ساليببين الذبح الديني وبقية  التكافؤ تستنتجعديد الدراسات العلمية  ,ختاما

 إذا .أطروحات بيطرية فرنسيةصدمة حسب عدة  ا�قلالذبح الديني اعتبر  أنللوفاة. حتى عند الحيوان  رعاية

حقيقية في الحقوق بين  مساواةتوجد  , انه و من خKل استثناء إ,ممارسته  ترخص,  أننتباه Kمن الKفت ل

  الذبح المصحوب بالصعق. أساليبمن  هالذبح الشرعي بدون صعق وغير

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المراجع:
[1] : « Appel à un contrôle islamique de l`abattage d`animaux en Europe », septembre 2007 : 

http://www.cfcm.tv 

[2] : Dossier de presse du salon de l ‘alimentation du halal, 26-27 mars 2008 

[3] : Vidéo : « Controle Hallal de production en viande de volaille », (Abattage avec électronarcose), site 
Internet de l’ARGML, http://www.hallal-mosqueedelyon.org/films.php 

[4] : Les chartes sont disponibles sur les sites Internet des certificateurs (http://www.hallalmosqueedelyon. 

org - http://www.mosquee-de-paris.org/spip.php?article58 - http://www.mosquee-evry.fr - 

http://www.halal-avs.com 

[5] : Cour Européenne des Droits de l’Homme - http://www.echr.coe.int 

[6] : « L’animal en Islam », Eric Geoffroy, publié le 02/01/2007 sur http://signes-et-symboles.org 
[7] : Décret no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage 

ou de leur mise à mort, NOR : AGRG9700663D 

[8] : F. BERGEAUD-BLACKLER, « Nouveaux enjeux autour de l’abattage rituel musulman: une 

perspective européenne », Cahiers d’économie et sociologie rurales, n° 73, 2004 

[9] : http://www.fondationbrigittebardot.fr/site/actu.php?id=4022 

[10] : http://www.fondationbrigittebardot.fr/site/docs/sarkozy.PDF 
[11] : http://www.oaba.fr/pdf/reglementations/Electronarcose_en_pratique.pdf 

[12] : N. VIALLES, « Une mort indolore ? Remarques et questions autour des procédés d’abattage des 

animaux de boucherie », pp 207-216, publié dans « L’homme et l’animal : un débat de société, », Edition 

Quae, 1999. 

[13] : T. GRANDIN & REGENSTEIN, « Religious slaughter and animal welfare: a discussion for meat 
scientists” Meat Focus International », pp 115 – 123, CAB International, mars 1994 

[14] : W. SCHUZLE, H. SCHULTZE-PETZOLD, A.S. HAZEM, R. GROSS, Deutsche Tieraeztliche 

Wodenschrift, vol 85(2), pp 62-66, 1978, 

[15] : T. GRANDIN, «Observations of cattle restraint devices for stunning and slaughtering », Animal 

Welfare», pp 85 – 91, 1992 

[16] : Dr Temple Grandin’s web page : «Answers to questions about cattle insensibility and pain during 
kosher slaughter and analysis of the Agriprocessors video, by: 

http://www.grandin.com/ritual/qa.cattle.insensibility.html 

[17] : Dr. S. M-T. Pouillaude-Bardon, « l’abattage rituel en France », thèse de l’école nationale vétérinaire 

de Toulouse, 1992 

[18] : “Rapport de la sixième réunion du groupe de travail de l’OIE sur le bien être animal » Paris, 5-7 

septembre 2007 : http://www.oie.int/fr/bien_etre/FR_WG_September202007_final20report.pdf 
[19] : “Muslim Council of Britain Response to DEFRA Consultation process on FAWC report on the 

welfare of farmed animals at slaughter or killing – part 1: red meat animals” ; 

http://www.mcb.org.uk/library/DEFRA.pdf 

[20] : « rapport au ministre de l’agriculture et de la pêche sur le degré de réversibilité de l’étourdissement 

des animaux d’abattoir tel qu’il est pratique en France », Académie vétérinaire de France : 

http://www.oaba.fr/pdf/reglementations/Rapport_academie_veto.pdf 
[21]: Presenté par Dr. Abdul Majid Katme, (président de “the Islamic Medical Association in the UK”) at 

the UFAW* Symposium on Humane Slaughter and Euthanasia, held at the Zoological Society of London, 

Regent’s Park, on the 18th and 19th September, 1986. an up-to-date assessment of the muslim method of 

slaughter: http://www.azhar.jp/info/halal-eng/halal5.html 

[22] : «Report on the Welfare of Poultry at the Time of Slaughter», Farm Animal Welfare Council, 1982 
[23] : Dr Michel LUC, «Abattage rituel juif et protection animale», thèse de l’école nationale vétérinaire 

de Lyon, 1983.  

  

  

  

  

  

  

  



  قـــــــــــــــــــــــــالملح
  

  

  

  

  

،  29أيار / مايو و  22 -- الدورة اجتماع كولن / المانيا  5th،  29فتوى المجلس ا;وروبي ل>فتاء والبحوث رقم 

1999  

  

  

  

    


