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الخالصة

للذبائح يف الشريعة االسالمية شروط وأحكام حددت يف الكتاب والسنة ومن امهها أن األصل يف ميتة
احليوان املباح األكل احلرمة إال املذكى .إن أفضل طريقة للذكاة هي الذبح بدون تدويخ .ولكن تدويخ احليوان

أصبح مرتبطاً بقوانني وتشريعات يف دول غربية عديدة تصدر منتوجاهتا اىل دول اسالمية .ويدوخ احليوان بطرق
خمتلفة قبل ذحبه بغض النظر عما إذا كانت الطرق املستخدمة تؤدي اىل موته قبل الذبح أم ال .وهنالك جمازر
يف دول عديدة بعضها دول اسالمية ختتار طرق التدويخ ألسباب جتارية دون االكرتاث احيانا إىل احتمالية
موت نسبة غري قليلة من احليوانات قبل التذكية.
ومن طرق التدويخ املستخدمة هي التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية (ُ Electrical
 )Stunningاليت تؤدي إىل حاالت اإلغماء وفقدان الوعي واحلس .وقد تؤدي الصدمة الكهربائية أحياناً
إىل السكتة القلبية وتوقف القلب عن العمل مث موت احليوان ليصبح أكل حلمه حرام على املسلمني .وختتلف
نتيجة الصدمة الكهربائية حسب نوع وطريقة التدويخ املستخدمة والضوابط اخلاصة بنوع ومصدر وشدة التيار
الكهربائي والفرتة اليت يتعرض خالهلا احليوان لذلك التيار .وختضع هذه الضوابط إىل عاملني مهمني أوهلما
قوانني حكومية تشريعية متعلقة حبقوق والرفق باحليوان والثاين اعتبارات جتارية ياخذها املنتجون بعني االعتبار
كعامل الوقت أوكالمها.
يستخدم التدويخ بالصدمة الكهربائية مع األبقار واخليول واخلنازير واألرانب والدواجن وبعض أنواع
األمساك .ويناقش البحث مخسة طرق رئيسية لتدويخ احليوان بالصدمة الكهربائية وهي:
( )1التدويخ باستخدام احلمام املائي املكهرب.
( )2التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية من الرأس اىل الظهر.
( )3التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية من الرأس اىل اجلسم.
( )4التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط.
( )5التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط بعد الذبح.
إن بعض من هذه الطرق قد تؤدي اىل موت احليوان قبل ذحبه .وتبقى هناك تساؤالت عديدة حباجة اىل
اجوبة حول أفضل طريقة لتحديد ما اذا كانت عملية الصدمة الكهربائية فعالة جلعل احليوان فاقداً للحس أثناء
ذحبه ام ال .ماهي الطرق اليت قد ينجم عن استخدامها موت احليوان .هل يوجد يف دول اهل الكتاب قوانني
سارية يف الوقت احلاضر أوتوصيات دينية تلزم معتنقي الديانة املسيحية من املنتجني (الذابح) أواملستهلكني
بعدم أكل امليتة؟ اإلمر الذي يثري تساؤل املسلمني الذين يعيشون يف تلك الدول وزائريها واملستوردين لذبائحها
عن شرعية أكل طعام اهل الكتاب إذا كانت ذبائحهم متوت قبل الذبح .إن اإلحسان يف الذبح شرط من
شروط املسلمني ،فهل يعترب التدويخ تعذيب للحيوان؟
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وتشري البحوث العلمية والتقارير الفنية ملراكز حقوق احليوان يف العامل بأن استخدام طرق التدويخ
بالصدمة الكهربائية اليت مير التيار الكهربائي فيها من خالل القلب اوالنخاع الشوكي أوكالمها يعرض احليوان
للسكتة القلبية مث املوت قبل الذبح .وحيصل ذلك يف الدواجن عند تدوخيها بإستخدام احلمام املائي املكهرب
واحليوانات الكبرية ( األغنام واملاشية) عند استخدام طرق "الصدمة الكهربائية من الرأس اىل الظهر"
أو"الصدمة الكهربائية من الرأس اىل اجلسم" .أما فيما خيص "التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس
فقط" واليت تستخدم مع احليوانات الكبرية ( األغنام واملاشية) فهناك مواصفات ومعايري للصدمة الكهربائية
تطبق يف بعض اجملازر ال تؤدي اىل موت احليوان قبل ذحبه أي ميكن تصنيف هذه الطريق بأهنا عكوسة
( .)Reversible Stunningوال يوجد أحباث أومواصفات فنية إلستخدام هذه الطريقة مع اإلبل.
يتطرق البحث اىل استخدام تقنية حديثة لتدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية للرأس فقط واليت يتوقع أن
تكون بديالً عن احلمام املائي املكهرب الذي يعرتض على جواز استخدامه كثري من فقهاء املسلمني.
يتطرق البحث كذلك اىل طريقة التدويخ باستخدام تقنية الطاقة الكهرومغناطيسية
مؤخرا استخدام
( )Electromagnetic Energyوهي تقنية حديثة يف طور التجارب العلمية واقرتح ً
مصطلح "اإلغماء احلراري" ( )Diathermic Syncopeلوصف هذه التقنية.

ان الدراسات والبحوث املنشورة فيما يتعلق بالتدويخ بالصدمة الكهربائية وغريها تركز على معاجلة وحبث
امور طبية أوتلك اليت تتعلق مببدأ حقوق احليوان وعوامل اإلنتاج التجارية كاجلودة وكفاءة االنتاج .وال توجد
هناك حبوث علمية كافية متوفرة اودراسات هتدف اىل حتديد املعايري (مواصفات ومقاييس) ألي نظام ذبح
اسالمي يعمل على التدويخ بالصدمة الكهربائية وله توجيه واشراف مرجع شرعي .وعليه فإن من الضروري
إلقيام بأحباث وجتارب علمية ختص الذبح اإلسالمي تقدم اىل جممع الفقه اإلسالمي الدويل للنظر يف إعتماد
معايري اليت ميكن من خالهلا توفري وسيلة تدويخ فعالة ذات تأثري عكوسي يفقد احليوان وعيه وإحساسه بصورة
مؤقتة حلني زوال تأثري الصدمة حبيث ال تسبب تعذيباً للحيوان وال موته قبل ذحبه ،ال تتناقض وتلك املعايري مع
تشريعات وقوانني حقوق احليوان الصادرة يف الدول الغربية.
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه أمجعني.
للذبائح أحكام وردت تفاصيلها يف الكتاب والسنة ومنها أن األصل يف ميتة احليوان املباح األكل احلرمة
َّم َو َحلْ ُم ْ
اخلِْن ِزي ِر َوَما أ ُِه َّل لِغَ ِْري اللّ ِه بِِه َوالْ ُمْن َخنِ َقةُ َوالْ َم ْوقُوذَةُ
﴿حِّرَم ْ
ت َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَةُ َوالْد ُ
إال املذكى لقوله تعاىلُ :
ِ
السبُ ُع إِالَّ َما ذَ َّكْيتُ ْم﴾( ، )1وقد استثين من حرمة أكل امليتة السمك واجلراد لقوله
يحةُ َوَما أَ َك َل َّ
َوالْ ُمتَ َرِّديَةُ َوالنَّط َ

صلى اهلل عليه وسلم (أحلت لنا ميتتان ودمان ،فأما امليتتان فاحلوت واجلراد ،وأما الدمان فالكبد والطحال)
كما ورد يف صحيح ابن ماجة(.)2كذلك فإن األصل فيما ذكى من احليوان مأكول اللحم من املسلم والكتايب
اخلِْن ِزي ِر﴾
َّم َو َحلْ ُم ْ
﴿حِّرَم ْ
ت َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَةُ َوالْد ُ
أنه حالل أكله ما مل يعلم ما يقتضي التحرمي ودليلها :قوله تعاىلُ :
إىل قوله تعاىل﴿ :إِالَّ َما ذَ َّكْيتُ ْم﴾( ، )3واملخاطب يف هذه اآلية املسلمون فمىت ذكى املسلم ذبيحته فهي
َّ ِ
ِ
اب ِحلٌّ لَّ ُك ْم﴾(. )4
ين أُوتُواْ الْكتَ َ
حالل .أما دليل أهل الكتاب يف حل ذبائحهم فهوقوله تعاىلَ :
﴿وطَ َع ُام الذ َ
فقد بينت اآلية حل طعام أهل الكتاب للمسلمني واملراد بطعامهم هنا هوذبائحهم كما فسره مجع من
الصحابة وإمجاع العلماء على حل ذبائحهم .وأن من ذبح لغري اهلل أومل يذكر اسم اهلل على ذبيحته متعمدا
ِ
اس ُم اللّ ِه
﴿والَ تَأْ ُكلُواْ ِمَّا َملْ يُ ْذ َك ِر ْ
ال تؤكل ذبيحته وإن كانت من مسلم أوكتايب .ودليل ذلك يف قوله تعاىلَ :
ِ ()5
﴿وَما أ ُِه َّل لِغَ ِْري اللّ ِه بِِه﴾(. )6
َعلَْيه﴾  ،وقوله تعاىلَ :
ومن شروط الذبح هوقطع احللقوم واملريء
والودجني .وهي الطريقة املفضلة شرعاً يف

تذكية الغنم واالبقار والطيور وحنوها ،وجتوز يف
غريها .وهي الطريقة األسرع واألمثل يف
حصول حالة اإلغماء السريع عند احليوان
وفقده لوعيه وعدم شعوره بأمل الذبح .فإذا
قطع الودجني حيصل إخنفاض فجائي لضغط
)1
)2
)3
)4
)5
)6
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الدم ويتوقف تدفق الدم اىل الدماغ وبذلك يتوقف األوكسجني عن تغذية خاليا الدماغ ويسبب ذلك حيصل
فقدان للوعي الشكل رقم .1
وقد شارك الباحث يف مشاهدة جتربة علمية قام هبا باحثون من
الكلية امللكية البيطرية يف جامعة لندن حيث اجريت التجربة على
 62بقرة يف احدى اجملازر يف بلجيكا ( )2113لتحديد موقع
الذبح (الرقبة) للماشية عند ذحبها بدون تدويخ وعالقته بسرعة
فقدان الوعي .وكانت النتائج األولية تشري اىل أن املوقع العلوي
للحلقوم هوأفضل موقع لإلسراع من فقدان الوعي عند ذبح املاشية
ولغرض السيطرة على احليوانات الكبرية أثناء الذبح تساق احليوانات

الشكل  3صندوق ذبح الماشية بدون تخدير

اىل صندوق يف مقدمته ذراع يساعد على رفع الرأس بلطف دون إيذاء احليوان (الشكل رقم  .)2بعدها يتم
الذبح بسكني حادة لقطع احللقوم واملرئ والودجني .ومن املالحظات اليت سجلها الباحث هوغزارة إهنيار
الدم عند وقت مرور الشفرة عند الذبح .ومل تالحظ غزارة إهنيار دم ِماثلة إذا ما قورنت الطريقة عند الذبح
بالصعق باملسدس الواقذ.
تطورت تقنيات ذبح احليوانات مبا قد تتفق أوتتعارض مع شروط ذبائح املسلمني .وتشرتط قوانني دول
غربية عديدة سواء كان سكاهنا من أهل الكتاب أوغري أهل الكتاب تدويخ احليوان عن طريق استخدام طرق
خمتلفة منها تلك اليت قد تؤدي اىل موت احليوان قبل ذحبه وبذلك تصبح تلك اللحوم حمرمة على املسلمني.
وتسري حالياً هذه القوانني على الذبائح املستهلكة من قبل املسلمني الذين يعيشون يف تلك البلدان وزائريها
أوالذبائح املصدرة اىل الدول اإلسالمية .ومن اجلدير بالذكر أن هناك قوانني يف دول غربية عديدة ومنها
بريطانيا تستثين شرط التدويخ للمستهلكني من الديانتني اليهودية واألسالمية (املصدر  .)2ويف يومنا هذا ال
يشرتط املستهلكني من معتنقي الديانه املسيحية على وجوب أن تكون ذبيحتهم حية عند الذبح .وبعد
التحرى مل جيد كاتب هذه البحث عن وجود أي قوانني سارية يف الوقت احلاضر أوتوصيات دينية تلزم معتنقي
الديانة املسيحية من املنتجني (الذابح) أواملستهلكني بعدم أكل امليتة .لذلك وجب على املسلمني احلرص
بأن يتحروا عن شرعية الذبائح وضمان عدم خلطها مع حلوم حيونات ذحبت وهي ميتة أومواد جنسة كالدم
اليت حرمت على املسلمني .ومن جهة اخرى فإن عدد املسيحني يف تناقص يف دول مصنفة على اساس اهنا
دول سكاهنا من اهل الكتاب .ففي بريطانيا اليت عرف سكاهنا باعتناقهم للديانة املسيحية فإن عدد
املسيحيني يف تناقص وعدد الالدينيني اوامللحدين يف تزايد ملحوظني ،فقد كتب روبرت بوث يف صحيفة
الغاردين يف عددها يف  2112/12/11بأن مسح اإلحصاء السكاين يشري بأن املسيحيون سيصبحون األقلية
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يف ( 2112املصدر  )14وعزى ذلك اىل تزايد عدد الالدينيني .إن هذا األمر جيعل ضرورة إعادة النظر يف
الفتاوى املتعلقة بأكل أهل الكتاب.
يدوخ احليوان بإستخدام طرق خمتلفة جلعله فاقداً للوعي واحلس حلني موته عن طريق اهراق دمه.
وتستخدم اجملازر طرق خمتلفة من الصعق لتدويخ احليوان قبل ذحبه .وقد تؤدي طريقة التدويخ يف بعض األحيان
إىل موت احليوان قبل ذحبه .وال يستخدم الصعق كتلبية لقوانني الدول فقط بل ختتار بعض اجملازر يف دول
عديدة بعضها دول إسالمية استخدام طرق الصعق ألسباب جتارية دون االكرتاث إىل خطورة موت نسبة غري
قليلة من احليوانات قبل التذكية.
ويف هذا البحث بعض املعلومات خياهلا كاتب البحث ضرورية وجيب أن تكون بني أيدي ذوي العلم
الشرعي ليتسىن هلم االفتاء بصالحية أوبطالن استخدام التقنيات املعاصرة يف الذبح.
لقد حبث فقهاء املسلمني يف دول اسالمية أوغري إسالمية أحكام الذبائح يف ظل تقنيات الذبح املعاصرة
وإستخدام طرق تدويخ احليوان قبل ذحبه .وصدرت فتاوى ووجهات نظر خمتلفة يف هذا املوضوع الشائك،
فمن الفقهاء من أجازهذه املسألة بشروط واضحة بعد اإلطالع على البحوث والدراسات واملعلومات الفنية
ومنهم من أجاز بناء على اطالعه على حاالت بسيطة ومنهم من إجتهد بناء على زيارة اجملازر ومنهم من مل
جيزِما أدى إىل تضارب االراء حول هذا موضوع وخلق حالة من اإلضطراب واحلرية عند الكثري من املسلمني
املستهلكني للحوم الذبائح اليت يستخدم فيها طرق ختدير أوصعق احليوان قبل ذحبه .ويعترب جممع الفقه
اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي من املراكز الفقهية اليت أولت هذا املوضوع أمهية كبرية
فعقدت الندوات واإلجتماعات مبشاركة الفقهاء واألطباء وخرباء متخصصني يف علوم احليوان والتقنيات
واللحوم واألغذية ملعرفة احلقائق املرتبطة بتلك التقنيات والنتائج املرتتبة عن استخدامها .ويناقش هذا البحث
نتائج لتجارب علمية وأحباث منشورة يف الوسط العلمي حول تلك التقنيات ومالحظات وثقت بناء على
زيارات الباحث امليدانية جملازر يف اسرتاليا ونيوزيلندا واوروبا آمال أن يكون البحث ذوفائدة ملن يطلع عليه.
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التذكية الشرعية وقرارات مجمع الفقه األسالمي لعام 4141هـ 4191م()1
أن التذكية من األمور الشرعية اليت ثبتت بالكتاب والسنة .وقد ورد عن جممع الفقه اإلسالمي يف قراره
رقم  55سنة ( 1556مصدر رقم  )1بشان الذبائح بأن "التذكية من األمور اليت ختضع ألحكام شرعية ثبتت
بالكتاب والسنة ،ويف مراعاة أحكامها االلتزام بشعائر اإلسالم وعالماته اليت متيز املسلم من غريه ،حيث قال
النيب صلى اهلل عليه وسلم " :من صلى صالتنا ،واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا ،فذلك املسلم الذي له ذمة اهلل
ورسوله" .وتتحقق التذكية الشرعية بإحدى الطرق التالية.
.1

الذبح ،ويتحقق بقطع احللقوم واملريء والودجني .وهي الطريقة املفضلة شرعاً يف تذكية الغنم والبقر
والطيور وحنوها ،وجتوز يف غريها.

.2

النحر ،ويتحقق بالطعن يف اللبة ،وهي الوهدة (احلفرة) اليت يف أسفل العنق ،وهي الطريقة املفضلة
شرعاً يف تذكية اإلبل وأمثاهلا ،وجتوز يف البقر.

.3

العقر ،ويتحقق جبرح احليوان غري املقدور عليه يف أي جزء من بدنه ،سواء الوحشي املباح صيده،
واملتوحش من احليوانات املستأنسة .فإن أدركه الصائد حياً وجب عليه ذحبه أوحنره.
وكذلك فقد نص قرار اجملمع بأن "يشرتط لصحة التذكية ما يلي:

.1

أن يكون املذكي بالغاً أوِميزاً ،مسلماً أوكتابياً (يهودياً أونصرانياً) ،فال تؤكل ذبائح الوثنيني ،والالدينيني،
وامللحدين ،واجملوس ،واملرتدين ،وسائر الكفار من غري الكتابيني.

.2

أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفري حبدها ،سواء كانت من احلديد أم من غريه ِما ينهر الدم ،ما
عدا السن والظفر .فال حتل املنخنقة بفعلها أوبفعل غريها ،وال املوقوذة :وهي اليت أزهقت روحها بضرهبا
مبثل (حجر أوهراوة أوحنومها) ،وال املرتدية :وهي اليت متوت بسقوطها من مكان عال ،أوبوقوعها يف
حفرة ،وال النطيحة :وهي اليت متوت بالنطح ،وال ما أكل السبع :وهوما افرتسه شيء من السباع
أوالطيور اجلارحة غري املعلمة املرسلة على الصيد .على أنه إذا أُدرك شيء ِما سبق حياً حياة مستقرة
فذكي جاز أكله.

.3

أن يذكر املذكي اسم اهلل تعاىل عند التذكية .وال يكتفي باستعمال آلة تسجيل لذكر التسمية ،إال أن
من ترك التسمية ناسيا فذبيحته حالل".
ومن األمور اليت ورد تفصيلها أيضاً يف قرار اجملمع هي آداب التذكية .فقد نص القرار بأن "للتذكية آداب

نبهت إليها الش ريعة اإلسالمية للرفق والرمحة باحليوان قبل ذحبه ،ويف أثناء ذحبه ،وبعد ذحبه :فال ُحتد آلة الذبح
)1

مجلة المجمع الفقهي (العدد العاشر ج 1صhttp://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/10-3.htm .35
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أمام احل يوان املراد ذحبه ،وال يذبح حيوان مبشهد حيوان آخر ،وال يذكى بآلة غري حادة ،وال تعذب الذبيحة،
وال يقطع أي جزء من أجزائها وال تسلخ وال تغطس يف املاء احلار وال ينتف الريش إال بعد التأكد من زهوق
الروح.
وكذلك الصحة والسالمة فقد نص القرار بأن "ينبغي أن يكون احليوان املراد تذكيته خاليا من األمراض
املعدية ،وِما يغري اللحم تغيريا يضر بآكله ،ويتأكد هذا املطلب فيما يطرح يف األسواق ،أويستورد".
أما فيما خيص تدويخ احليوانات وأساليب الذبح احلديثة فقد ورد يف قرار اجملمع بأن "األصل يف التذكية
الشرعية أن تكون بدون تدويخ ل لحيوان ،ألن طريقة الذبح اإلسالمية بشروطها وآداهبا هي األمثل ،رمحة
باحليوان وإحسانا لذحبته وتقليال من معاناته ،ويُطلب من اجلهات القائمة بالذبح أن تطور وسائل ذحبها
بالنسبة للحيوانات الكبرية احلجم ،حبيث حتقق هذا األصل يف الذبح على الوجه األكمل ".وقد أجاز قرار
اجملمع أكل حلوم احليوانات اليت تذكى بعد التدويخ بشرط أن "احليوانات اليت تذكى بعد التدويخ ذكاة شرعية
حيل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية اليت يتأكد هبا عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها".
وقد حدد قرار اجملمع الشروط الفنية للتدويخ الكهربائي بأن "يتم تطبيق القطبني الكهربائيني على
الص دغني أويف االجتاه اجلبهي -القذايل (القفوي) .وأن ترتاوح الفولتية ما بني ( 411 – 111فولت) .وأن
ترتاوح شدة التيار ما بني ( 1.65إىل  1.1أمبري) بالنسبة للغنم ،وما بني ( 2إىل  2.5أمبري) بالنسبة للبقر.
وأن جيري تطبيق التيار الكهربائي يف مدة ترتاوح ما بني ( 3إىل  2ثوان) .أما خبصوص الدواجن فنص القرار
بأن " ال جيوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية ،ملا ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إىل موت نسبة غري قليلة
منها قبل التذكية".
تدويخ الحيوان
إن األصل يف التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان ،ألن طريقة الذبح اإلسالمية بشروطها
وآداهبا هي األمثل ،رمحة باحليوان وإحسانا لذحبه وتقليال من معاناته .وقد أجاز بعض فقهاء املسلمني أكل
حلوم احليوانات اليت تذكى بعد التدويخ على شرط أن تكون احليوانات حية عند وقع عملية الذبح وأن يكون
موت احليوان نتيجة للذبح وليس نتيجة لصدمة التدويخ.
طرق تدويخ الحيوان قبل الذبح
ومن طرق تدويخ احليوان هوصعقه بطرق خمتلفة تتلخص مبا يلي:
 -1التدويخ باستخدام الغاز ( :)Gas Stunningتستخدم هذه الطريقة يف الغالب لتدويخ
األغنام واألبقار واخلنازير واألرانب والدواجن .وهناك مخسة طرق متبعة جتارياً الستخدام الغاز يف تدويخ
الدواجن قبل الذبح ختتلف الواحدة عن األخرى اعتمادا على نوعية ونسبة الغازات املمزوجة
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املستخدمة .ومن الغازات املستخدمة هي ثنائي أوكسيد الكربون (،Carbon Dioxide
 )CO2واألوكسجني ( ) O2،Oxygenواألرجون ( ) Ar،Argonوالنيرتوجني
( .) N2،Nitrogenوال يوجد هناك نظام يف الطرق املستخدمة يضمن السيطرة على عدم موت
احليوانات قبل الذبح؛ وتُفضل هذه الطريقة يف تدويخ الدواجن لكون نسبة حدوث نزيف الدم الذي
يؤدي إىل تواجد بقع الدم على جسد الذبيحة أقل مقارنة باستخدام طريقة حوض املاء املكهرب .ولقد
أجاز اجمل مع الفقهي أكل اللحوم املصعوقة باستخدام غاز ثناين أوكسيد الكربون حيث نص قرار اجملمع
على أن " ال حيرم ما ذكي من احليوانات بعد تدوخيه باستعمال مزيج ثاين أكسيد الكربون مع اهلواء
أواألكسجني" يف ما إذا "توافرت الشروط الفنية اليت يتأكد هبا عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها" .وقد
حترى كاتب هذا البحث عن املستجدات العلمية والتطبيقية اليت حتقق الشروط الفنية اليت يتاكد هبا
من عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها ومل تتوفر اي انظمة مطبقة تؤيد سالمة هذه الطريقة حيث مل جيد
أي ورقة علمية أوادله مقنعة جتزم بعدم حصول موت الدجاج املصعوق بالغاز قبل الذكاة وعليه يوصي
كاتب البحث مبراجعة القرار علماً بانه يف الوقت احلاضر هناك بعض مؤسسات تصديق احلالل يف
الدول الغربية تصدق إجراء عملية الذبح بعد الصعق بالغاز بدون توفر "الشروط الفنية اليت يتأكد هبا
عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها" اليت أكد عليها اجملمع الفقهي يف القرار اخلامس بند (أ) ِما يثري
الشكوك يف حتقيق الذكاة الشرعية عند استخدام الصعق بالغاز.
 -2التدويخ باستخدام وسائل الميكانيكية ( :)Mechanical Stunningومن الطرق القدمية
هي تلك اليت تُتبع لتدويخ احليوانات الكبرية مثل األبقار واخليول وذلك بضرب عظم الرأس اجلبهي
للحيوان بالبلطة أوباملطرقة يفقد احليوان على أثرها الوعي أوتؤدي الضربة أحيانا إىل موت احليوان وعلى
اثرها يسقط احليوان مباشرة ،مث يتم ذحبه باليد .ويف الوقت احلاضر تستخدم طريقة التدويخ باملسدس
الواقذ أوبطريقة التدويخ باملسدس الصادم .ومل جييز اجملمع الفقهي استخدام التدويخ بالبلطة أواملطرقة

أوباملسدس الواقذ حيث نص قراره " ال جيوز تدويخ احليوان املراد تذكيته باستعمال املسدس ذي اإلبرة
الواقذة أوبالبلطة أوباملطرقة " .وقد أجاز اجملمع استخدام املسدس ذوالراس الكروي حيث نص قراره "ال
حيرم ما ذكي من احليوانات بعد تدوخيه باستعمال املسدس ذي الرأس الكروي بصورة ال تؤدي إىل موته
قبل تذكيته".
 -3التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية ( :)Electrical Stunningويف هذه الطريقة يتم
مترير تيار كهربائي خالل رأس احليوان أورأسه وجسده ِما يؤدي إىل حالة اإلغماء وفقدان الوعي .وقد
يؤدي الصعق الكهربائي أحياناً إىل موت احليوان حيث ان الصدمة اليت حيدثها تكفي لتوقف القلب

عن العمل (املصدر رقم  )22؛ وختتلف نتيجة الصدمة الكهربائية حسب نوع وطريقة الصعق
املستخدمة والضوابط اخلاصة بنوع ومصدر وشدة التيار والفرتة اليت يتعرض خالهلا احليوان للتيار
8

الكهربائي؛ وغالباً ما ختضع هذه العوامل إىل قوانني وضوابط ترتبط بتشريعات حكومية متعلقة بقوانني
حقوق احليوان أوقرارات جتارية أوكالمها .وتستخدم هذه الطريقة لصعق األبقار واالغنام واخليول واخلنازير
والدواجن وبعض أنواع األمساك (املصدر  4و.)5
الهدف من البحث
إن اهلدف من هذا البحث ما يلي:
 -1عرض للمعلومات الفنية واخلاصة باألمور العلمية والتطبيقية املتعلقة بالذكاة بعد التدويخ باستخدام
الصدمة الكهربائية ( )Electrical Stunningوما يتوفر من مستجدات .وسيلحق بهذه

الورقة عرض صور وأفالم مت توثيقها أثناء التذكية بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية لألبقار واألغنام
والدجاج.
 -2عرض ملعلومات عن تقنية جديدة تعتمد على التدويخ باستخدام الطاقة الكهرومغناطيسية
( .)Electromagnetic Energyوقد أطلق على استخدام هذه التقنية اسم اإلغماء
الحراري ( .)Diathermic Syncopeولوأن هذه التقنية التزال يف طور الدراسة والتجربة
يرى كاتب البحث بأنه من الضروري أن يطلع عليها ذووالعلم الشرعي إلبداء الرأي يف كيفية توجيه
الباحثني من املسلمني ملراقبة ما حيدث يف اجملال العلمي هلذه التقنية هبدف فهمها ووضع الضوابط
الالزمة يف حالة قبوهلا.
 -3عرض املعلومات التقنية والفنية اخلاصة هبذا البحث على أهل اإلختصاص الشرعي.
التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية أوالصعق الكهربائي ()Electrical Stunning
التدويخ بالصدمة الكهربائية للحيوانات () Electrical Stunning of Animal
كما ذكرنا يف املقدمة فإن الصدمة الكهربائية تتم بتمرير تيار كهربائي خالل رأس احليوان أورأسه وجسده
ِما يؤدي إىل حالة اإلغماء وفقدان الوعي واحلس .وقد تؤدي الصدمة الكهربائية إىل موت احليوان حيث ان
الصدمة اليت حيدثها تكفي لتوقف القلب عن العمل وحصول املوت السريري .وختتلف نتيجة الصدمة
الكهربائية حسب نوع وطريقة التدويخ املستخدمة والضوابط اخلاصة بنوع ومصدر وشدة التيار والفرتة اليت
يتعرض خالهلا احليوان للتيار الكهربائي؛ وغالباً ما ختضع هذه العوامل إىل قوانني وضوابط ترتبط بتشريعات
حكومية متعلقة حبقوق احليوان أوقرارات جتارية أوكالمها .وتستخدم هذه الطريقة لصعق األبقار واخليول
واخلنازير والدواجن وبعض أنواع األمساك (املصدر  4و.)5
ولغرض أن نفهم التدويخ باستخدام بالصدمة الكهربائية فالبد من توضيح مفهومني أساسيني ومها املوت
والية عمل األجهزة الكهربائية.
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الموت:
املوت هوتوقف الوظائف احليوية اليت حتافظ على حياة الكائن احلي .ويعرفه البعض بأنه سلسلة من
العمليات اليت تؤدي اىل توقف تلك الوظائف.ومن الناحية العلمية الطبية يتطرق العلماء اىل حالتني لوصف
املوت ومها املوت السريري ( )Clinical Deathواملوت الدماغي ( .)Brain Deathاملوت السريري
هومصطلح طيب يصف وقف الدورة الدموية والتنفس ،ما يلزم الستمرار احلياة .وهوحيدث عندما يتوقف
القلب عن اخلفقان بإيقاع منتظم ،وهي حالة تسمى السكتة القلبية .أما املوت الدماغي فهوموت الدماغ
وهوهناية ال رجعة فيها من نشاط املخ (مبا يف ذلك النشاط غري الطوعي الالزم للمحافظة على احلياة) وذلك
بسبب تلف جمموعة من اخلاليا العصبية الدماغية بعد فقدان األوكسجني يف الدماغ .أن توضيح مفهوم املوت
ضروري لتحديد آلية القياس عندما نتحدث عن املوت .فعلى سبيل املثال قد يكون القلب يف حالة نبض
وحركة بعد ذبح احليوان وبدء سلسلة العمليات اليت تؤدي اىل توقف نشاط الدماغ مث حصول املوت الدماغي
الذي ال رجعة فيه .لذلك فان خفقان القلب ال يعترب مؤشر مطلق الستمرارية احلياة.
آلية عمل األجهزة الكهربائية :
ولفهم آلية عمل األجهزة الكهربائية وطبيعة التيار الكهربائي الذي يتعرض له احليوان واملتغريات املرتبطة
مبعامالت التدويخ بالصدمة الكهربائية علينا أن نفهم آلية عمل التيار الكهربائي .التيار الكهربائي نوعان
االول التيار املستمر وهوتيار ثابت يف االجتاه والقيمه ويستخدم يف البطاريات اجلافه والنوع الثاين هو التيار
املتناوب الذي يتغري يف القيمه واالجتاه يف كل ثانيه وهو الذى يستعمل يف جمال التمديدات الكهربائية املنزلية
والصناعية وهو متناوب النه يتناوب بشكل دائم بني املوجب والسالب ولذلك يسمي تيار مرتدد وللرتدد وحدة
قياس تسمي اهلرتز ويرمز هلا )  ( Hzوللتيار الكهربائي شدة تعرف باهنا كمية الشحنات اليت متر عرب مقطع
من مقاطع الدائرة يف ثانية واحدة وله وحدة قياس االمبري ( )Ampويوصل مقياس االمبري علي التسلسل مع
الدائرة وعندما نريد قياس شدة التيار جيب ربط جهاز كهربائي مع مقياس امبري.التوتر الكهربائي وهوفرق
الكمون بني نقطتني لقياس اجلهد والتوتر له وحدة قياس تسمي الفولت ويرمز له (.)V
()http://www.startimes.com/f.aspx?t=11040136
يعتمد مبدأ عمل الصدمة الكهربائية على قانون أوم للكهرباء الذي يمكن تعريفة بأنه:
فرق اجلهد الكهربائي بني طريف ناقل معدين يتناسب طرديا مع شدة التيار الكهربائي املار فيه.
يتم تعريف النسبة الثابتة بني فرق اجلهد وشدة التيار باملقاومة الكهربائية ويرمز إليها باحلرف الالتيين
 . R.ويالحظ أن املقاومة  Rلناقل ما هي قيمة ثابتة وال تتغري بتغري فرق اجلهد بني طرفيه ،ويعرب عن هذا
املبدأ من خالل املعادلة التالية:
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قانون أوم :التيار ( = )Iاجلهد ( ÷ )Vاملقاومة ()R
كما ميكن التعبري عن نفس املعادلة بصيغة أخرى )V=RxI(:
حيث :V:هي فرق اجلهد الكهربائي بني طريف الناقل املعدين (املقاومة) ويقاس بوحدة تسمى بالفولت،
ويرمز له بالرمز(V).
( )Iهي شدة التيار الكهربائي املار يف الناقل ويقاس بوحدة تسمى باألمبري ،ويرمز له بالرمز(A).
( )Rهي مقاومة الناقل للتيار وتقاس بوحدة تسمى باألوم ،ويرمز هلا بالرمز)(Ω
وميكن صياغة القانون السابق حسب الوحدات الكهربائية كالتايل1 Ω = 1V/A:
وإذا كان اجلهد ثابت (فولت) ،وأردنا أن مترير تيار بقيمة (أمبري) معني من خالل جسم حيوان له مقاومة
معينة جند ان قوة تأثري التيار ستتوقف على املقاومة .ومبا ان لكل حيوان مقاومة معينة تعتمد على عمره،
حجمه ،قوامة  ،تعبه ....اخل فإن شدة تأثري التيار على كل حيوان ستكون خمتلفة.
طرق التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية
 -1التدويخ باستخدام الحمام المائي المكهرب ( Electrical Water-Bath
)Stunning
 -2التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية من الرأس الى الجسم ( Head-to-Body
)Electrical Stunning
-3

التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية من الرأس الى الظهر( Head-to-Back
)Electrical Stunning

 -1التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط ( Head Only Electrical
)Stunning
 -5التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط بعد الذبح (Post Cut Head Only
)Electrical Stunning
 -1التدويخ باستخدام الحمام المائي المكهرب ( Electrical Water-Bath
)Stunning
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إن طريقة التدويخ باستخدام احلمام املائي املكهرب هي األكثر إستعماالً لتدويخ الدواجن حيث ميرر
التيارالكهربائي خالل جسم
الطري من الرأس إىل
القدمني .وعلى أثر مرور
التيار الكهربائي من خالل
اجلسم يتأثر ويدوخ .وإذا
كان التيار الكهربائي مؤثراً
ومر من خالل القلب كما
موضح يف الشكل ()3
فيمكن أن يتعرض الطري اىل
شكل  4الحمام المائي المكهرب قد يعرض الطيور الى الموت جراء تعرض بعضهم الى نوبة قلبية

سكتة قلبية يتوقف بسببها القلب يف غالب األحيان عن العمل ويؤدي ذلك اىل املوت السريري للطري قبل
ذحبه.
فمن وجهة نظر الباحثون برنز وآخرون ( ًً)2012 ، cited by Prinz، 1981،Wormuth et al

(مصدر رقم  )13فإن التدويخ بالصدمة الكهربائية بإستخدام احلمام املائي على الدواجن ومنها دجاج
التسمني هومن الطرق املتعارف عليها واألمثل والذي يتم إلستخدامه يف اجملازر التجارية .يتم استخدام
جمموعات متنوعة من املوجات الكهربائية ،والرتددات ،واجلهد الكهربائي ومقدار التيار الكهربائي املستخدم يف
عملية الصعق ،ويكون هلا أثار خمتلفة بن ناجية الرفق باحليوان وجودة اللحوم .وذكروا بأن استخدام موجات
التيار الكهربائي املرتدد ( )ACمبعدل  51هرتز وحبد أدين  121ملي أمبري أدى إىل إحداث سكتة قلبية
لدجاج التسمني تصل نسبة النجاح فيها إيل  %111بعد الصعق الكهربائي ملدة  4أو 2ثواين (وورموث
 Wormuthوأخرون )1521 ،ويتفق معهم آخرون ( .ويف السنوات األخرية ،مت إدخال أشكال خمتلفة
للموجات الكهربائية ،مثل موجات التيار الكهربائي املرتدد  ACمستطيلة الشكل ،أوموجات التيار املباشر
( )DCالنابضة ،وبرتددات عالية لتحسني نوعية وجودة اللحوم (نقلها عن ويلكينز  Wilkinsوأخرون،
 .)1552وأكد بأن جيب استخدام الرتددات املنخفضة إلحداث موت احليوان (قبل ذحبه لكي يكون فاقداً
للوعي)  ،وبالتايل هذه الرتددات الكهربائية املنخفضة متنع انتعاش الطيور مرة أخرى (العكوسية
 ،) Reversibleويفضل استخدامها يف كثري من األحيان ألسباب تتعلق بالرفق باحليوان ورعايته .ومع
ذلك ،فإن تأثري املعطيات واملعايري الكهربائية املتنوعة اليت تسبب فقدان وعي الطائر وموته غري مفهومة متاما (
راج  ، Rajتريفيين جوس  .)2111 ،Tserveni-Gousiوعليه وفقا للتشريعات والشروط التجارية،
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يتم استخدام جهد كهربائي ثابت يف عملية الصعق الكهربائي يف احلمام املائي متعدد الطيور .وبالتايل يتم
حتديد التيار الكهربائي الفعلي املستخدم لكل طائر بواسطة املقاومة الفردية للطائر.
أما خبصوص تقييم وقياس الوعي فذكر برنز وآخرون يف نفس البحث بإن الطريقة الدقيقة واألكثر إعتماداُ
لتقييم موجات الدماغ هي من خالل تسجيل طريقة ختطيط كهربائية الدماغ ( )EEGوذلك لفهم حاالت
الوعي وفقدان الوعي (الالوعي) اليت تلي عملية
الصعق الكهربائي .ومن العوامل املتغرية اليت تؤثر
على نتيحة إستخدام هذه الطريقة هي نوع الطري
(بياض أم للحم) وعمره ووزنه ،وجنسه وحالته
الصحية عند وصوله اجملزرة .احلد األدىن واحلد
األقصى للتيار (أمبري أومللي أمبري)  ،واحلد
األدىن واحلد األقصى للجهد (فولت) ،احلد
األدىن واحلد األقصى للرتدد (هرتز) ،احلد األدىن
جدول  1المعايير المتغيرة للحمام المائي المكهرب ( )Mohan Raj

و ااالقصى لوقت (ثانية) التعرض للصدمة،
مستوى غطس الرأس يف ماء احلوض ،واحلد األقصى للفرتة الزمنية بني الصعق والذبج (ثانية) .ولتجنب خطأ
األجهزة الذي قد يسبب تعذيب احليوان يفرض نظام رقايب صارم لفحص وتعيري األجهزة املستخدمة يضمن
فيه إنتظام تدفق التيار ،والوقاية من الصدمات الكهربائية قبل الصعق ،وصيانة منطقة متاس االقطاب مع الطري
(احلوض والكالبات).
وتذكر متبل جراندن يف حبثها حول السكتة القلبية حليوانات املزارع والدواجن (،Temple Grandin
 )Cardiac Arrest of Livestock and Poultry1997بأنه لغرض حتقيق السكتة القلبية يف
الدواجن أثناء استخدام الصدمة باحلمام املائي جيب أن مير التيار الكهربائي من احلمام املائي الذي يغطس
فيه رأس الطري اىل الكالليب اليت يعلق هبا الطري من رجليه .هذا ماحيدث يف أثناء استخدام طريقة التدويخ
باستخدام احلمام املائي املكهرب سواء ا اذا مت التصديق عليه على انه حالل ام ال  .إن مقاومة مرور التيار
تعتمد على عوامل عديدة منها عمر الطري حسب جراندن وجنس الطري حسب ماذكر برنز .فالطري األكرب له
مقاومة أعلى للتيار بسبب تقرن ومسك جلد االقدام ،وللتغلب على هذه املشكلة تبل األرجل باملاء لتسهيل
مرور التيار اىل الكالبات.
إن قيمة التيار الذي أوصى به معيار احلالل املاليزي (( ) 2004 and 2009،MS1500املصدر 6
و )15والذي أصبج معياراً يستند عليه كثري من مصدقي احلالل وذكره ناكينىسج وآخرون يف حبثهم
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(،Stunning and animal welfare from Islamic and scientific perspective

 )Nakyinsing et. al. 2013ال يتفق مع نتائج البحوث العلمية املنشورة بشأن طريقة التدويخ باستخدام
احلمام املائي املكهرب اليت تؤكد موت نسبة من الطيور نتيجة الصدمة الكهربائية .ومل يتعرف الباحث على
اي ورقة علمية تعرض نتائج لتجارب تتفق مع املقاييس املذكورة يف املعيار املاليزي لتؤكد سالمة استخدام
الطريقة من الناحية الشرعية وعدم احتمال حدوث السكتة القلبية جراء تعرض الطري للتيار الكهربائي وبالتايل
موت الطري قبل الذبح .األمر اآلخر هوأن املعايري املاليزية مل تتطرق بتفصيل اىل ضبط العوامل املتغرية اليت
اشري هلا أعاله واليت تؤثر على نتيحة إساختدام هذه الطريقة .ولذلك يستنتج الباحث بأن هذه الطريقة ال
تصلح يف الذكاة الشرعية بسبب أن مسار التيار الكهربائي املستخدم له تأثرياً مباشراً على القلب ِما قد يؤدي
اىل موت احليوان قبل ذحبه .ويتفق هذا اإلستنتاج مع ما جاء يف قرار اجملمع الفقهي لسنة ( 1556املصدر رقم
.)1
ومن جهة اخرى مل جيد الباحث أي ورقة علمية تعرض نتائج لتجارب تتفق مع املقاييس املذكورة يف
املعيار املاليزي تؤكد سالمة استخدام الطريقة من الناحية الشرعية وعدم احتمال حدوث السكتة القلبية جراء
تعرض الطري للتيار الكهربائي وبالتايل موت الطري قبل الذبح .فال تصلح هذه الطريقة يف الذكاة الشرعية
بسبب أن مسار التيار الكهربائي املستخدم له تأثرياً مباشراً على القلب ِما قد يؤدي اىل موت احليوان قبل
ذحبه .أما فيما خيص قرار املمجمع الفقهي بعدم جواز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية فال يوجد اجلديد
القرار.
تغيري
اىل
يدعوا
ملا
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التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية من الرأس الى الجسم

( Head-to-Body

)Electrical Stunning
وفرق هذه الطريقة عن الصعق الكهربائي
من الرأس اىل الظهر أن يتم مترير التيار
الكهربائي من رأس احليوان اىل جسده
مبسارين هبدف احلصول على حالة
فقدان وعي احليوان وحسه قبل جرحه
ونزف دمه .حيث مير التيار خالل
الدماغ بني قطب األنف وقطب العنق
وبني قطب األنف وقطب الصدر كما
موضح يف الشكل ( .)5وعندما مير
التيار الكهربائي من خالل القلب حتدث
سكتة قلبية يتوقف بسببها القلب يف غالب األحيان عن العمل ويؤدي ذلك اىل املوت السريري للحيوان قبل
ذحبه .وتعترب هذه الطريقة من وجهة نظر املختصني يف جمال حقوق احليوان وكذلك الصناعيني يف الدول الغربية
الصعق الكهربائي من الرأس الى الجسم
شكل ()5
http://www.hsa.org.uk/Web/pages/electric/headtobody.htmlhttp://
www.hsa.org.uk/Web/pages/electric/headtobody.html

من الطرق املفضلة مقارنة بالصعق الكهربائي للرأس فقط لضمان فقدان وعي احليوان وحسه أوموته قبل
جرحه .ال تصلح هذه الطريقة يف الذكاة الشرعية بسبب أن مسار وقوة التيار الكهربائي املستخدم هلما تأثرياً
مباشراً على القلب ِما قد يؤدي اىل موت احليوان قبل ذحبه.
 -2التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية من الرأس الى الظهر ( Head-to-Back
)Electrical Stunning
يتم مترير التيار الكهربائي من رأس احليوان
اىل صدره هبدف احلصول على حالة
فقدان وعي احليوان وحسه قبل جرحه
ونزف دمه .حيث مير التيار خالل الدماغ
اىل قطب الصدر كما موضح يف الشكل

شكل ()4

الصعق الكهربائي من الرأس الى الظهر

http://www.hsa.org.uk/Web/pages/electric/headtoback.html

( .)4وعندما مير التيار الكهربائي من خالل القلب حتدث سكتة قلبية يتوقف بسببها القلب يف غالب
األحيان عن العمل ويؤدي ذلك اىل املوت السريري للحيوان قبل ذحبه .وتستعمل هذه الطرقة لتدويخ األغنام
واملاشية واخلنازير .ومن وجهة نظر املختصني يف جمال حقوق احليوان وكذلك الصناعيني يف الدول الغربية فتعترب
هذه الطريقة من الطرق املفضلة مقارنة بالصعق الكهربائي للرأس فقط لضمان فقدان وعي احليوان وحسه
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أوموته قبل جرحه .ال تصلح هذه الطريقة يف الذكاة الشرعية بسبب أن مسار وقوة التيار الكهربائي املستخدم
هلما تأثرياً مباشراً على القلب والنخاع الشوكي ِما قد يؤدي اىل موت احليوان قبل ذحبه.
 -2التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط

( Head Only Electrical

)Stunning
ويتم تأثري الصدمة الكهربائية بعد مرور التيار الكهربائي خالل رأس احليوان فقط ِما يؤدي إىل حالة اإلغماء
وفقدان الوعي واحلس .وهناك مؤشرات علمية وتطبيقية تدل على أنه من املمكن وبالتحكم بشروط معينة
لكي يكون تاثري الصدمة الكهربائية معكوس حبيث يتمكن احليوان من اسرتداد وعيه بعد زوال تاثري الصدمة
الكهربائية .لذلك اعترب الكثري من الفقهاء أن هذه الطريقة تتوافق مع شروط الذكاة الشرعية بسبب أن مسار
وقوة التيار الكهربائي املستخدم ليس هلما تأثرياً مباشراً على القلب والنخاع الشوكي ِما قد يؤدي اىل موت

احليوان قبل ذحبه .وتستخدم هذه الطريقة يف تدويخ األغنام واملاشية .وجتري جتارب حديثة إلستخدامها يف
الدواجن.
 -3التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط بعد الذبح (Post Cut Head Only
)Electrical Stunning
ويتم تأثري الصدمة الكهربائية بعد مرور التيار الكهربائي خالل رأس احليوان فقط بعد ذحبه ِما يؤدي يسرع يف
حالة اإلغماء وفقدان الوعي واحلس .وهناك مؤشرات علمية وتطبيقية تدل على أنه من املمكن التحكم
بشروط معينة لكي يكون تاثري الصدمة الكهربائية ِماثال اىل الصدمة املعكوسة اليت التعيق احليوان من اسرتداد
وعيه بعد زوال تاثري الصدمة الكهربائية .أن الطريقة هذه غري منتشرة ولذلك من الضروري عرضها على الفقهاء
البداء الرأي والفتوى .اعترب الكثري من الفقهاء أن هذه الطريقة تتوافق مع شروط الذكاة الشرعية بسبب أن
مسار وقوة التيار الكهربائي املستخدم ليس هلما تأثرياً مباشراً على القلب أوالنخاع الشوكي.
ألمعايير الفنية لطريقة التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط :
أكدت القوانني األوربية على حتديد اخلصائص والضوابط الفنية اخلاصة بطريقة التدويخ باستخدام الصدمة
الكهربائية للرأس فقط.
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/ahw/br

)ochure_24102012_en.pdf
لضمان عدم تعرض احليوان للتعذيب .ويطبق "الصعق الكهربائي للرأس فقط" على األغنام واألبقار يف
دول عديدة منها أسرتاليا ونيوزيالندة ودول أوربية .وال تكون هذه الطريقة سليمة لتدويخ احليوانات ملا يوافق
شروط الذكاة اال إذا مت حتديد الضوابط واملعايري الفنية اليت تضمن عدم موت الذبيحة بسبب الصدمة.
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ومن الضوابط اليت جيب حتديدها هي نوع احليوان ووزنه ،احلد األدىن واحلد األقصى للتيار (أمبري أومللي
أمبري)  ،واحلد األدىن واحلد األقصى للجهد (فولت) ،احلد األدىن واحلد األقصى للرتدد (هرتز) ،احلد األدىن
وااالقصى لوقت (ثانية) التعرض للصدمة ،واحلد األقصى للفرتة الزمنية بني الصعق والذبج (ثانية) .ولتجنب
خطأ األجهزة الذي قد يسبب تعذيب احليوان جيب فرض نظام رقايب صارم لفحص وتعيري األجهزة
املستخدمة يضمن فيه إنتظام تدفق التيار ،والوقاية من الصدمات الكهربائية قبل الصعق ،وصيانة منطقة متاس
االقطاب مع احليوان.
وتؤكد متبل جراندن ( )Temple Grandenاخلبرية واملستشارة يف علوم احليوان أن أفضل أجهزة
الصعق هي ذات دورة التيار (األمبري) املنتظم ( )amperage-regulated circuitحبيث يتم فيها
حتديد التيار املطلوب وتغيري قيمة اجلهد) .(voltageبيد أن يف بعض جمازر الواليات املتحدة ودول األخرى
يتم استخدام أجهزة قدمية لتنظيم اجلهد وتغيري قيمة التيارحيث تستخدم مثل هذه االجهزة بسبب رخص
مثنها .ومن العالمات السريرية واليت تنتج بسبب استخدام الصعق الكهربائي هي التشنجات والتحريك الال
ارادي لألطراف .أن الصعق الكهربائي جيب أن حيدث نوبة صرع كبرية؛وأن الفشل يف احلث على إحداث
النوبة قد ينتج عنه تعرض احليوان اىل آالم شديدية بسبب إصابتة بالشلل.
التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط

( Head Only Electrical

 )Stunningللدواجن
وتعترب هذه التقنية من
ألتقنيات احلديثة اليت تعتمد على
استخدام الصدمة الكهربائية
للرأس فقط .وتشري التجارب
األولية أن الصدمة الكهربائية هي
صدمة عكوسة (شكل )2
(املصدر) .وبينت نتائج أن نسبة
دقات القلب كانت أقل ولكن مل
يذكر تسجيل اىل سكتة قلبية.
وقد يكون هلا مستقبل يف سوق
http://edepot.wur.nl/150879
احلالل وقبوال عند املسلمني.
فقط .وبعد تعليق الدجاج من ِمسك األرجل متسك الدجاجة مباسك جانبية بالستيكية للحد من حركتها
شكل( )6تدويخ الدجاج باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط

ولتجنب الكدمات واألراضرار النامجة عن تكسر األجنحة .ويتدىل الرأس الذي يطبق علية قطعتني معدنية من
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اجلانبني متصلة بأجهزة سيطرة الكرتونية حتدد شدة التيار اللزم إلحداث الصدمة الكهربائية .ومير التيار من
خالل الدماغ فقط ليحدث التأثري.
لذلك جيب أن تكون األقطاب الكهربائية جلهاز الصعق ذات تصميم معني يسهل اخرتاق التيار
الكهربائي للصوف للحصول على متاس جيد مع رأس احليوان (شكل  .) 6ان األغنام الكبرية احلجم هلا
مقاومة عالية ملرور تدفق التيار الكهربائي من خالل اجسمها مقارنة باألغنام الصغرية احلجم وبالتايل ،عليه
جيب أن يكون التيار املستخدم أكرب واجلهد (الفولت) أعلى للحصول على الصعقة املؤثرة .توضع األقطاب
الكهربائية يف املنطقة بني العني واألذن يف كل من جهيت الرأس لكي مير التيار الكهربائي خالل الدماغ.
التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط

( Head Only Electrical

 )Stunningلألغنام
قد تكون األغنام هي من أكثر احليوانات صعوبة الصعق كهربائيا وذلك
بسبب مقاومة الصوف ملرور التيار الكهربائي .لذلك جيب أن تكون األقطاب
الكهربائية جلهاز الصعق ذات تصميم معني يسهل اخرتاق التيار الكهربائي
للصوف للحصول على متاس جيد مع رأس احليوان (شكل  .)6ان األغنام
الكبرية احلجم هلا مقاومة عالية ملرور تدفق التيار الكهربائي من خالل اجسامها
مقارنة باألغنام الصغرية احلجم وبالتايل ،عليه جيب أن يكون التيار
املستخدم أكرب واجلهد (الفولت) أعلى للحصول على الصعقة املؤثرة.

شكل( )7الجزء اليدوي لجهاز صعق األغنام
http://www.jarvisengineering.com/model1.shtml

توضع األقطاب الكهربائية يف املنطقة بني العني واألذن يف كل من جهيت الرأس لكي مير التيار الكهربائي خالل
الدماغ.
التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط

( Head Only Electrical

 )Stunningللماشية
هناك تصاميم خمتلفة للعمل بدذه الطريقة ونشر روبنز واخرون ( )2113حبثهم اخلاص بتطوير نظام تدويخ
عكوس جديد "للصدمة الكهربائية للرأس فقط" "للماشية" يعتمد على "تيار الضغط العايل وحيد النبض"
جبهد  5111فولت وتيار  61أمبري للفرتة نصف  51مللي ثانية  .وقد اجريت التجارب على  55رأس من
املاشية .ودعمت نتائج البحث بتقارير جهاز ختطيط الدماغ.
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شكل  2يوضح مسار التيار الكهربائي للصدمة الكهربائية للرأس فقط (بني األنف والرقبة)

شكل  8ذبح األبقار بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية للرأس فقط تبين تدفق وانهمار الدم من االوردة الودجية
صندوق الصعق الكهربائي للماشية http://www.jarvisengineering.com/box.shtml

نشرت متبل جراندن ( )Grandin 2111على صفحتها األلكرتونية كيفية النظام املعمول به يف
التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط للماشية .وأدناه ملخص لذلك النظام:
تستخدم طريقة الصعق الكهربائي للماشية منذ سنوات عديدة يف نيوزيلندا .ومتتثل هذه الطريقة لقواعد
وقوانني صارمة خاصة برعاية احليوان .مير التيار الكهربائي ملدة ال تقل عن ( )2ثانية من خالل الدماغ وحبد
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أدىن ال يقل عن  1.2أمبري .حيث يتم الصعق عن طريق قطب كهربائي يثبت على رأس احليوان وميرر التيار
من خالل أرضية صندوق الصعق .وتعترب متبل أ ،هذا النظام سيئ لألسباب التايل:
 -1أن حجم املاشية كبري جداً حبيث ال ميكن صعقها بشكل فعال من خالل تيار كهربائي واحد والذي
مير عرب رأس املاشية حىت األقدام .فقد يتجاوز التيار الكهربائي منطقة الدماغ ،وقد يشعر احليوان
بالصدمة الكهربائية على الرغم من توقف القلب بسبب تأثري التيار الكهربائي .وللوصول إيل عدم
اإلحساس الفوري للحيوان بالتيار الكهربائي ،جيب أن يدخل التيار الكهربائي إىل املخ ويسبب حالة
صرع كبرية للحيوان حىت يسهل السيطرة علية.
 -2واملشكلة أالخرى هي أن اليد اليت حتمل القطب الكهربائي اليت يتم وضعها علي رأس املاشية غالبا ما
تفشل يف مواصلة التالمس برأس احليوان عندما يسقط احليوان أرضاً إن مل يتم تثبيتها وتقييدها يف
ماسك الرأس .وقد ينتج عن هذا شعور احليوان بالصدمة الكهربائية.
 -3من األمور اليت تسبب قصوراً يف تصميم صندوق الصعق هوجعل االرض كأحد األقطاب الكهربائية
ألن قدم احليوان قد ال تكون متصلة اتصاًالً مباشراً ومتكامالً مع أرضية الصندوق طوال فرتة الصعق
الكهربائي.
إن عيوب هذه الطريقة قد تؤثر سلبيا على احليوان وتؤمله .فعند تصميم جهاز الصعق الكهربائي جيب أن
يؤخذ بنظر اإلعتبار اموراً عديدة من باب اإلحسان اىل احليوان والرفق به:
 - -1تعد عملية الصعق الكهربائي للماشية أكثر عرضة إذا مت تطبيقها علي األبقار اجملففة.
 -2عندما يتم استخدام طريقة الصعق الكهربائي للرأس فقط فيجب أن يذبح احليوان خالل  11ثواين من
الصعق .وغالبا ما يستخدم الصعق الكهربائي للرأس فقط للذبح احلالل.
 -3جيب قطع التيار الكهربائي عند عودة التيار املستخدم يف الصعقة الكهربائية إيل أجهزة احلساسية وشل
احلركة .قد يرفس احليوان ،فهذه داللة طبيعية علي حالة الصرع اليت تنتاب احليوان قبل استسالمه وموته.
جهاز شل احلركة الكهربائي سوف خيفي املنشط الطبيعي (مرحلة اجلمود) واالرجتاج (حركات جتديف
الساق) الناجتة عن الصعقة الكهربائية الفعالة يف الرأس واليت قد تنتج عن نشاط الصرع يف دماغ
احليوان .كثريا ما تستخدم طريقة الصعق الكهربائي يف الرأس القابلة لالنعكاس يف جمازر الذبح احلالل؛
عندما يتم استخدام طريقة الصعق الكهربائي لتوقف القلب سوف يتم حظر مرحلة املنشط الطبيعي
(مرحلة اجلمود) ومرحلة الرعشة (حركة جتديف الساق) اليت تدل علي نوبات الصرع بطريقة جزئية من
قبل التيار الكهربائي املستخدم لتوقف القلب.
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 -4لتجنب الضغط على احليوان جيب أن يتم مترير التيار الكهربائي علي الفور بعد أن يتم تثبيت األقطاب
الكهربائية على رأس احليوان .واليقبل استخدا م أجهزة تقييد الرأس املاشية واليت تتسبب يف هياج األبقار
(خور املاشية أوصياحها) بنسبة  %5أوأكثر.
 -5بالنسبة للصعق الكهربائي يف الرأس فقط ينبغي أن يتم تثبيت قطبني كهربائيني يف رأس املاشية وأن يتم
تثبتها بطريقة جيدة وتظل متصلة بالرأس عندما يسقط احليوان أرضاً .يف النظام املستخدم يف نيوزيلندا
مير التيار الكهربائي من دعامة الرقبة إيل صفيحة األنف .هناك بديل أخر هوتعديل مستوي رفع ذقن
املاشية وهي الطريقة اليت تستخدم يف الذبح الشرعي .يكون موضع القطب الكهربائي من ناصية جبهة
احليوان إىل الذقن.
 -2جيب أن يتم استخدام املياه وإضافتها إيل القطب الكهربائي أثناء الصعق وذلك لتقليل املقاومة
الكهربائية .حيث فشلت بعض األنظمة بسبب املقاومة الكهربائية املرتفعة اليت متر من خالل شعر
األبقار .وهذه املشكلة خاصة يف املاشية ذات الشعر الطويل .وخبصوصرش املاء على جسم احليوان
فهناك امر مهم وهواحلذر من حتويل التيار الكهربائي ليمر خالل سطح جسم احليوان بدال من املرور
عرب دماغ احليوان.
 -6مت التحقق من املرحلتني املتعلقتني بذبح األبقار من خالل الصعق الكهربائي املذكورة هنا من خالل
البحث العلمي .جيب أن يتم تطبيق الصعق الكهربائي بواسطة األقطاب الكهربائية املثبتة علي الرأس
أوال إذا كان الغرض من الصعق الكهربائي هوالسكتة القلبية وإيقاف القلب؛ بعد الصعق الكهربائي
للرأس ،ميكن مترير التيار الكهربائي ملدة ثانية على جسم املاشية إليقاف القلب؛ تصميم القطب
الكهربائي لتوقف القلب هوأقل خطورة وسيكون خيار استخدام األقطاب الكهربائية احملمولة باليد أكثر
فاعلية؛ جيب أال يتم استخدام األقطاب الكهربائية احملمولة باليد لتمرير الصعقة الكهربائية األويل علي
الرأس ،ما مل يتم تدعيم رأس احليوان أوجسمه ملنع سقوط احليوان بعيدا عن القطب الكهربائي.
 -2ملنع احليوان من الركل بعد الصعق بالكهرباء يف بعض املباين املخصصة للذبح ،يتم استخدام وتطبيق
تيار كهربائي لشل حركة احليوان وإحداث شلل يف عضالته .التيار املستخدم لشل حركة احليوان ليس
بديال عن التيار الفعال للصعق يف الرأس؛ جيب أن تكون اخلطوة األويل من عملية الصعق الكهربائي
للماشية هي مترير صعقة أولية يف الرأس باستخدام األقطاب الكهربائية اليت جيب أن تبقي يف حالة
اتصال ثابت مع رأس احليوان عندما يسقط احليوان أرضاً .تشل حركة احليوان الواعي من خالل مرور
تيار كهربائي ضعيف هوأمر مكروه للغاية .أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن شل حركة
احليوانات الواعية أمر ضار جداً برعاية احليوان والرفق به.
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 -5تعد عملية الصعق الكهربائي للماشية أكثر عرضة للفشل وال حنصل منها علي أية نتائج إذا مت تطبيقها
علي األبقار اجملففة .وقد لوحظت تلك املشكلة يف ثالثة جمازر خمتلفة .علي الرغم من أن نظام الصعق
الكهربائي يف نيوزيلندا كان يعمل علي أكمل وجه ،أظهرت العديد من احليوانات عالمات وإشارات
توضح عودهتا إيل مرحلة اإلحساس مثل الرمش بالعني والتنفس اإليقاعي؛ املشاكل اليت تواجه عملية
الصعق الكهربائي للماشية اجملففة حتدث يف كثري من األحيان مع األبقار اليت مت نقلها ملسافات طويلة،
فبعض احليوانات اليت كانت تشرب من برك املياه األرضية أومن خزانات املياه الكبرية قد ترفض أن
تشرب من أحواض املياه الصغرية اليت خترج فيها املياه بشكل تلقائي .فاحليوانات ختاف من صوت
"اهلسيس" الذي ينتج عندما ميتلئ احلوض الصغري باملياه وقد ترفض احليوانات الشرب من جماري املياه
املوجودة يف املذابح أويف مكان الذبح.
يف أحد اجملازر اليت مت مراقبة طريقة الذبح فيها وجدنا مايلي:
 -1مقدار الطاقة الكهربائية يتفاوت وفقاً حلجم احليوان الذي نقوم بصعقه،
 -2أعتمادها برنامج منظم ختضع فيه مجيع املاشية للفحص قبل الذبح .ومن الشروط املعمول هبا جيب أن
ت كون احليوانات قادرة على السري حىت تصل إىل صندوق الصعق ،ويف حال عدم إستطاعة احليوان على
السري للوصول إىل صندوق الصعق ،فيتم التعامل معه على أهنا حالة قتل طارئة ( Emergency
 )Killوعليه يتم عزل ذلك احليوان عن موقع اإلنتاج ويذبح مبعزل عن خط إنتاج اللحم احلالل.
 -3بعد الصعق يتم التأكد من حالة فقدان الوعي ومؤشرات عدم اإلحساس عند احليوان ،حيث يتم
التأكد من وجود حالة تشنج وصرع عند احليوان ،والتأكد من وجود تنفس إيقاعي ويف بعض األحيان
تقوم األرجل اخللفية للحيوان بالرفس .إذا كان احليوان حياً يف وقت الذبح وعند القيام بتمرير القضيب
العرضي ،فإن الشرايني السباتية سوف يتدفق منها الدم بسهولة وغالباً تنبض؛ أما إذا كان احليوان ميت،
فإن الدم لن يتدفق من الشرايني ،وىف حال حدوث ذلك يتم عزل احليوان عن باقي احليوانات األخرى
ويعامل على أنه حلم غري حالل.
ميكن أن يتفاوت مقدار الطاقة الكهربائية ما بني  311 – 211فولت وفقاً حلجم احليوان ،جيب أن
يظل التيار الكهربائي ثابت ومتواصل عند حواىل  4أمبري مع استمرار عملية الصعق ملدة ( )2.5ثانيتني
ونصف تقريباً
وكما سبق أن ذكرنا ،فإن مقدار الطاقة الكهربائية يتفاوت وفقاً حلجم احليوان الذي نقوم بصعقه ،غري
أننا ليس لدينا أي مقاييس حتكم بالنسبة لسن احليوان مثل توفري عملية صعق أدىن للماشية األكرب سناً
كمثال.
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اإلغماء الحراري )Diathermic Syncope (DTS
يف الوقت الذي تشرتط القوانني الغربية تدويخ احليوان قبل ذحبه فإن الكثري من أساليب التدويخ تعد غري
مقبولة من قبل بعض املستهلكني والسيما املسلمني واليهود .وإن السبب يف ذلك يعود إىل احتمال موت
احليوان قبل ذحبه نتيجة لتعرضه ملعاملة الصعق املستخدمة سواء كانت كهربائية أوميكانيكية أوباستخدام الغاز.
كذلك فإن الطرق املذكورة أعاله هلا من السلبيات ليس فقط من ناحية احتمال موت احليوان بل قد يؤدي
استخدامها إىل تأثرياً سلبياً على نوعية اللحوم كبقع الدم ( )Blood spotالناجتة عن متزق بعض

الشعريات الدموية نتيجة الرتفاع ضغط دم احليوان بعد تعرضه للصعق .وهذه الظاهرة لوحظت أيضاً يف بعض
احلاالت للحوم بعض احليوانات الغري مصعوقة نتيجة خلوف احليوان وتعرضه إىل األمل النفسي ( )stressقبل
الذبح ِما يؤدي أيضاً إىل ارتفاع ضغط دمه.
وقد أظهرت األحباث األولية اخلاصة يف استخدام تقنية الطاقة الكهرومغناطيسية
( )Electromagnetic Energyبأن األغماء الناجم عن معاملة تعرض احليوان لتلك الطاقة هوإغماء
وقيت يسرتجع احليوان وعيه بعد فرتة قليلة من املعاملة ِما قد يتناسب مع شروط الذبح الشرعي .ومت اقرتاح
مؤخرا لوصف هذه التقنية احلديثة.
مصطلح "اإلغماء احلراري" (ً )Diathermic Syncope
تعين كلمة ( )Diatherimicبالعربية "احلراري" وهي طريقة عالج تعتمد على رفع درجة احلرارة
لبعض أنسجة اجلسم باستخدام التيارات الكهرومغناطيسية عالية الرتدد ،أما كلمة ( )Syncopeفتعين
اإلغماء وعُرفت يف موسوعة الويكيبيديا كمصطلح طيب يصف عملية اإلغماء أوالدوخان أوفقدان مؤقت
للوعي ويتميز بسرعة التأثري وقصر املدة واالستفاقة الطبيعية .وإذا أثبتت هذه التقنية احلديثة جدارهتا يف التطبيق
التجاري فقد حتظى على موافقة علماء املسلمني لقبول استخدمها قبل ذكاة احليوان ومن احملتمل أن يكون هلا
دور كبري يف املستقبل لتحل حمل طرق التدويخ املشكوك يف صالحية استخدامها قبل الذكاة.
مت دراسة تأثري استخدام هذه التقنية باستخدام العديد من املعامالت وأجهزة املراقبة مبا يف ذلك أجهزة
ختطيط القلب وختطيط كهربائية الدماغ ( ) )Electroencephalography EEGاليت تقيس
التغريات الناجتة عن التدفقات األيونية داخل اخلاليا العصبية يف املخ.

وقد أظهرت األحباث اخلاصة باستخدام الطاقة الكهرومغناطيسية وعلى التحديد طاقة أشعة املايكرويف،
بأن هلا تأثري مؤقت لفقدان الوعي يف احليوانات اليت تعرضت هلذه الطاقة .أمايف الدجاج فقد ورد يف البحث
الذي أجراه ( ) ،Lamnooij. Et alأن نتائج جهاز ختطيط الدماغ كانت تشري إىل أن استخدام الطاقة
الكهرومغناطيسية أدى إىل فقدان الوعي لفرتة تصل من  15إىل  21ثانية .وقد حصل Guy and
 Chouعلى نتائج ِماثلة عند إجراء جتربتهم على الفئران فاستغرق فقدان الوعي من  4إىل  5دقائق.
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تعتمد آلية العمل يف هذه التقنية على حدوث زيادة قليلة يف درجة حرارة الدماغ ،بنسبة  6درجات مئوية
فقط ،للوصول إىل النقطة احلرجة اليت حيصل على أثرها اإلغماء احلراري واليت ال تتجاوز درجة احلرارة اليت
تؤدي إىل إتالف املخ أوموت احليوان .وتفيد التقارير أن اإلغماء احلراري حيدث بسبب اإلجهاد احلراري
أواحلُ ّمى وحيدث هذا عندما تصل درجة حرارة اجلسم األساسية بني  40و  45درجة مئوية ( Ohshima
وآخرون).
وقد قامت كل من شركيت ( Wagstaff Food Services Pty Ltd and Advanced
)Microwave
technologies
الطاقة
لتحرير
جهاز
بتصميم
الكهرومغناطيسية وتطبيقها على األغنام
واملاعز واملاشية واجلاموس واجلمال حتت براءة
رقم

اخرتاع
)(PCT/AU2011/000527
(املصدر  .)22ومتت تنفيذ التجارب على
األغنام واملاشية حتت تأثري التدويخ وجيري
العمل للتخطيط إلجراء جتارب أخرى بدون تأثري

شكل رقم  7يبين مخطط لعمل الجهاز .توجه اشعة الطاقة الى منطقة
معينة من الرأس.

التخدر .توجه الطاقة عن طريق جهاز باعث
يوجهها اىل منطقة معينة من الدماغ تعمل على رفع درجة حرارة الدماغ للحد املطلوب( .شكل رقم .)6

وقد جنح (( ) 2013 Small et al.املصدر  )26من حتقيق نتائج إجيابية من خالل جتارب أجريت
على األغنام توصل فيها إىل تسجيل زيادة سريعة يف درجة حرارة املخ والوصول إىل النقطة اليت حيصل فيها
فقدان الوعي واإلحساس وهي  43درجة مئوية وهي حتت درجة احلرارة اليت حيدث فيها تلف املخ أودرجة
احلرارة اليت تتسبب يف الوفاة واملتوقع أن تكون يف حدود  51درجة مئوية .ومن النتائج املوثقة فقد كانت
األغنام تتنفس بشكل طبيعي ومنتظم أثناء تطبيق هذه التقنية وبعدها وذلك على عكس ما يتم يف اإلغماء
الكهربائي حيث يتوقف التنفس حىت يتم استفاقة األغنام من اإلغماء .مت السماح لزوج من احليوانات بالتعايف
جزئيا من اإلغماء حىت استعادة نغمة الصوت وحركات الفك والبلع ِما يشري إىل أن احليوان على وشك
التعايف .ومن اجلدير بالذكر بأن التجربة أجريت حتت شروط وموافقات جلنة الرفق باحليوان األسرتالية
 Australian Animal Ethics Approvalحيث مت إهناء التجربة قبل أن يسمح للحيوان باستعادة
الوعي واإلحساس الكامل وكان ذلك شرط من شروط املوافقة على إجراء التجارب.
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ويف جتربة أجريت على املاشية ،مت وضع  5حيوانات حتت تأثري خمدر قبل تعريضهم إىل الطاقة
الكهرومغناطيسية .وأشارت النتائج اليت مت توثيقها عن طريق جهاز ختطيط الدماغ ()EEGبأن مؤشر
فقدان الوعي يشبه متاما ذلك املالحظ عند استخدام الصعق الكهربائي (نوبات الصرع التشنجية) .وتبني أيضاً

من خالل الفحص أن معدل دقات القلب قد اخنفض قليالً أثناء التعرض للطاقة ،ولكن تناغم دقات القلب
( )Heart Rhythmكان طبيعيًا .وعلى سبيل املقارنة بالصعق الكهربائي فإن معدل دقات القلب
ينخفض بشكل كبري أثناء تعرض احليوان إىل الصعق الكهربائي ويرتفع بعدها بشكل كبري بعد التطبيق وأثناء
فرتة فقدان الوعي .مت إجراء التجارب الختبار مخسة قياسات من جرعات الطاقة ولفرتات زمنية خمتلفة .ومن
النتائج اليت مت احلصول عليها هوأن تعرض احليوان إىل الطاقة العالية يؤدي إىل طول مدة اضطراب السجل
الكهربائي للدماغ يف حني أن تعرضه للطاقة لفرتة قصرية يؤدي إىل سرعة كبرية يف اضطراب التخطيط
الكهربائي للدماغ ( .)Gregoryوأشارت نتائج حتليل ختطيط الدماغ بأن ال يوجد هناك ما يدل على
تعرض احليوان إىل األمل وذلك باستخدام الطريقة اليت شرحها (( )Gibson et.al.املصدر .)25
ومن املقرر أن يتم إجراء حبوث مستقبلية يف العام  ،2114واليت من شأهنا أن تثبت أن املاشية غري
املخدرة ستسقط فاقدة الوعي نتيجة لتطبيق الطاقة الكهرومغناطيسية ،كما سيتم وضع مبادئ توجيهية مناسبة
لتقييم اإلحسان إىل احليوان ،من اجل احلصول على موافقة اجلهات التنظيمية الستخدام التقنية على املستوى
التجاري .وستتضمن البحوث أيضا تقييم التأثريات الفسيولوجية للحيوان (على سبيل املثال ضغط الدم ،معدل
التنفس ودقات القلب ،مستويات هرمون التوتر النفسي) وتقييم جودة اللحوم.
تشري نتائج جتارب تطبيق التقنية الكهرومغناطيسية أوامليكروويف على احليوانات بأنه هلذه التقنية مستقبل
للحصول على سرعة التدويخ املؤقت قبل الذكاة .حيث قد يكون من املمكن أن تتوافر الشروط الفنية اليت
تضمن عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها.
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األستنتاجات
 -1ان الدراسات والبحوث املنشورة فيما يتعلق بالتدويخ بالصدمة الكهربائية وغريها تركز على معاجلة
وحبث امور طبية أوتلك اليت تتعلق مببدأ حقوق احليوان وعوامل اإلنتاج التجارية كاجلودة وكفاءة االنتاج.
وال توجد هناك حبوث علمية كافية متوفرة اودراسات هتدف اىل حتديد املعايري (مواصفات ومقاييس)
ألي نظام يعمل على التدويخ بالصدمة الكهربائية الذي ِمكن ان يتوافق مع القوانني املعمول هبا يف
الدول الغربية اخلاصة حبقوق احليوان من جهة ،ومن جهة اخرى مع الشرطني االساسيني يف الذبح
اإلسالمي ومها أن يكون احليوان حياً يف وقت الذبح واإلحسان اليه قبل الذبح واثنائه (وفقاً لتوجيه
مرجعية شرعية) .وبناءً عليه فإن من الضروري إلقيام بأحباث وجتارب علمية ختص الذبح اإلسالمي
وتقدم اىل جممع الفقه اإلسالمي الدويل للبحث لتحديد املعايري اليت ميكن من خالهلا قبول وسيلة
تدويخ فعالة ذات تأثري عكوسي تفقد احليوان وعيه وإحساسه بصورة مؤقتة (حلني زوال تأثري الصدمة)
حبيث ال تسبب تعذيباً للحيوان وال موته قبل ذحبه ،وأن تكون تلك املعايري ال تتناقض مع تشريعات
وقوانني حقوق احليوان الصادرة يف الدول الغربية( .ملحق رقم .)1
 -2تعتمد إستخدام طرق التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية على عوامل متغرية  .ومن العوامل املتغرية
اليت تؤثر على نتيحة إستخدام هذه الطريقة هي نوع احليوان وعمره ووزنه ،وجنسه وحالته الصحية
عند وصوله اجملزرة .احلد األدىن واحلد األقصى للتيار (أمبري أومللي أمبري)  ،واحلد األدىن واحلد األقصى
للجهد (فولت) ،احلد األدىن واحلد األقصى للرتدد (هرتز) ،احلد األدىن و ااالقصى لوقت (ثانية) التعرض
للصدمة ،مسار التيار يف جسم احليوان ،واحلد األدىن واألقصى للفرتة الزمنية بني الصدمة والذبج
(ثانية) .ولتجنب خطأ األجهزة الذي قد يسبب تعذيب احليوان جيب أن يفرض نظام رقايب صارم
لفحص وتعيري األجهزة املستخدمة يضمن فيه إنتظام تدفق التيار ،والوقاية من الصدمات الكهربائية قبل
الصعق ،وصيانة منطقة متاس االقطاب مع احليوان.
 -3الطرق التالية هي طرق هلا تأثري سليب مباشر على القلب ينتج عنها سكتة قلبية وقد تسبب موت
احليوان قبل ذحبه وهويف حالة اإلغماء ِما يتعذر تشخيص املوت.
أ -التدويخ باستخدام احلمام املائي املكهرب.
ب -التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية من الرأس اىل الظهر.
ت -التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية من الرأس اىل اجلسم.
 -4الطرق التالية هلا فعل تدويخ عكوس يف حالة حتديد معايري خاصة أستناداُ اىل إستنتاج رقم . .2
أ -التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط.
ب -التدويخ باستخدام الصدمة الكهربائية للرأس فقط بعد الذبح.
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ملحق رقم . .4
ترمجة للتقرير الصادر عن اهليئة األوروبية لسالمة األغذية .يبني التقرير الرأي العلمي بشأن املتطلبات
الكهربائية اخلاصة مبعدات الصدمة الكهربائية بإستخدام احلمام املائي يف الدواجن .فيما إذا أريد حتديد املعايري
اخلاصة بقبول اي طريقة من طرق الصدمة الكهربائية ومدى صالحية استخدامها يف الذبح اإلسالمي يوصى
بعمل دراسة خاصة يشرف عليها باحثون متخصصون يف العلوم والشرع اإلسالمي.

الرأي العلمي بشأن المتطلبات الكهربائية الخاصة بمعدات الصعق الكهربي في الحمام المائي التي
يمكن استخدامها علي الدواجن( .المصدر )22
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الملخص
طلبت اإلحتاد االوريب من اهليئة األوروبية لسالمة األغذية ( )EFSAأن تقوم مبراجعة املراجع العلمية
اجلديدة اليت هلا عالقة بالصعق الكهريب للدواجن وأن توصي باستخدام متطلبات كهربائية جديدة "إذا لزم
األمر" ميكن استخدامها على معدات الصعق الكهريب يف احلمام املائي واليت ميكن تطبيقها علي الدواجن .قد
أجريت مراجعات دورية لتلك املراجع العلمية لتحديد املعايري الكهربائية اليت ميكن من خالهلا توفري وسيلة
صعق فعالة حبيث ميكن من خالهلا أن تفقد الطيور الوعي واإلحساس حىت املوت؛ أجريت بيانات التفتيش
والفحص علي اجملازر على كل من الدول األعضاء يف اهليئة األوروبية لسالمة األغذية ( )EFSAوعلى الدول
الغري أعضاء يف اهليئة اليت مت إدراجهم فيها بعد ذلك .مل تتمكن اهليئة من عمل حتليل شامل لكثري من
الدراسات اليت مت نشرها سلفاً وذلك بسبب أمناط الدراسة املختلفة والبيانات الغري مكتملة .يوجد عدد قليل
من الدراسات القائمة علي املالحظة يف املذابح واجملازر واليت ميكن من خالهلا حتديد عدد الطيور اليت مت
صعقها علي حنوفعال ،ومع ذلك ،فإن بيانات الفحص الواردة من مكتب األغذية والطب البيطري ()FVO
مل حتدد املشاكل األساسية لكن وفقا ألسباب عملية فإهنا تستخدم أساليب (ختطيط كهربية الدماغ )EEG
للتحقق من تأثري الصدمة وفعاليتها .يف الوقت احلايل تعد أساليب (ختطيط كهربية الدماغ  )EEGمبثابة
املؤشر األكثر دقة علي فقدان الوعي وعدم اإلدراك لدي احليوان ،املؤشرات اإلكلينيكية احلسية للجسد ال
ميكن االعتماد عليها كلياً .اهلدف من استخدام نظام الصعق الكهربائي هوالتحقيق من حدوث صدمة
كهربائية ناجحة وفعالة بنسبة  .%111أكثر املعايري واملعطيات الكهربائية فاعلية يف االستخدام ميكن أن
حتقق فاعلية قد تصل إيل  %52كما مت قياسها باستخدام أساليب التحقق (ختطيط كهربية الدماغ )EEG
ومت التحقق من فقدان الطيور للوعي بنسبة  %111باستخدام تلك األساليب .يوصي بأن تقوم الالئحة
التنظيمية بتوضيح احلد األدىن للتيار الكهريب الذي جيب استخدامه علي كل طائر ،وأن توضح الرتدد ونوع
التيار الكهريب وتوضح كذلك خصائص موجة التيار -ودورة التشغيل وشكل املوجة .ينبغي أن يكون هناك
رقابة ورصد بطريقة فعالة للمعطيات الكهربائية املستخدمة يف اجملازر واملذابح ،باإلضافة إيل أنه جيب تطوير
الطرق واألساليب اليت تسمح بالقياس الدقيق للتيار الكهريب الفعلي املتدفق عرب كل طائر .ينبغي أن يتم
التحقق من البحث اخلاص بالصعق الكهريب الفعال عن طريق قياس نشاط أساليب (ختطيط كهربية الدماغ
 )EEGواليت هلا عالقة باإلجراءات والتدابري اإلكلينيكية ،واليت يسهل استخدامها بطريقة عملية.
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الخالصة
بناءاً علي طلب اللجنة ،طُلب من اللجنة املعنية بصحة ورعاية احليوان ( )AHAWأن تقوم بإبداء
الرأي العلمي بشأن املعايري واملعطيات الكهربائية اليت ختص معدات الصعق الكهريب يف احلمام املائي اليت ميكن
استخدامها علي الدواجن.
مت عرض املعطيات واملعايري اخلاصة مبعدات الصعق الكهريب يف احلمام املائي اليت ميكن استخدامها علي
الدواجن يف اجلدول ( )2من الفصل الثاين من امللحق رقم ( )1من الالئحة التنظيمية (االحتاد األورويب) رقم
 .2115/1155تستند املتطلبات الكهربائية الواردة يف هذا اجلدول علي رأيني سابقني للهيئة األوروبية
لسالمة األغذية (( )EFSAبتاريخ  .)2112 ،2114تلقت اللجنة تلك املعلومات ،وتطلب اللجنة من
السلطات يف اململكة املتحدة والسلطات اهلولندية أن تقوم بتعديل القيم الواردة يف اجلدول رقم  ،2وفقا
للبحوث العلمية اليت مت األخذ هبا منذ اعتماد هلذه اآلراء الواردة من اهليئة األوروبية لسالمة األغذية
(.)EFSA
قالت السلطات يف اململكة املتحدة أن نطاق الرتددات املرتفعة الواردة يف اجلدول جيب أن تغطي من
 211إيل  211هرتز ،وأنه ينبغي أال يتجاوز هذا النطاق  1511هرتز ،وذلك بسبب املخاوف اليت قد تنتج
عن ارتفاع نطاق الرتددات ألعلي من  211هرتز واليت تؤدي بدورها إيل حدوث شلل كهريب ولن ينتج عنها
صعقة كهربية فعالة .ذكر الطلب املقدم من السلطات يف اململكة املتحدة أيضا أن نطاق الرتددات الكهربية
املتوسطة الواردة يف اجلدول  2تشمل من  211- 211هرتز (بدال من  211إيل  411هرتز بصيغتها
احلالية يف الالئحة التنظيمية) ،وألسباب تتعلق جبودة اللحوم النهائية ،ينبغي أن حيدد اجلدول  2نوع التيار
الكهريب بشكل واضح .كانت السلطات اهلولندية تشعر بالقلق من أن اجلدول ( )2من الالئحة التنظيمية
يشري إيل املعطيات واملعايري الكهربية علي أهنا قيم "متوسطة" لكل حيوان ،وأن هذه احليوانات املعرضة للخطر
ال يتم صعقها بطريقة فعالة .ومع ذلك ،سيكون ذلك مقبوال إذا مت حتديد القيم "كحد أدين للتيار الكهريب
املستخدم لكل طائر" ؛ قالت السلطات اهلولندية بأنه ال ميكن من الناحية العملية قياس التيار الكهريب كقيمة
متوسطة لكل طائر ،كما أن أجهزة قياس التيار الكهريب الفعال لكل طائر ليست متوفرة علي نطاق واسع.
باإلضافة إيل ذلك ،فقد اقرتحت السلطات اهلولندية حتديد التفاصيل املتعلقة خبصائص املوجه الكهربية (شكل
املوجة ودورة التشغيل ونطاق النبض).
بناءاً علي هذه الطلبات امل قدمة من السلطات يف اململكة املتحدة والسلطات اهلولندية طلب من اللجنة
املعنية بصحة ورعاية احليوان ( )AHAWما يلي:
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 -1أن تقوم مبراجعة املراجع العلمية اجلديدة اليت هلا عالقة بالصعق الكهريب للدواجن وعلي وجه اخلصوص
تلك املراجع املقدمة من قبل السلطات اهلولندية والربيطانية :و
 -2أن توصي اللجنة املعنية بصحة ورعاية احليوان ( ،)AHAWإذا لزم األمر ،مبتطلبات كهربائية جديدة
قابلة للتطبيق علي معدات الصعق الكهريب يف احلمام املائي بدال عن تلك التوصيات املنصوص عليها
يف اجلدول  2من الفصل الثاين من امللحق رقم ( )1من الالئحة التنظيمية (االحتاد األورويب) رقم
.2115/1155
بغرض القيام بإجراء مراجعة واستعراض شامل للمراجع العلمية اجلديدة اليت هلا عالقة بالصعق الكهريب
للدواجن ،مت القيام بعمل مراجعة منهجية دورية هلذه املراجع جلمع البيانات املتاحة بشأن املعطيات واملعايري
الكهربائية املستخدمة يف عملية الصعق الكهريب يف احلمام املائي ونتائج فقدان الوعي وعدم اإلدراك عند
الطيور .أجريت بيانات التفتيش والفحص علي اجملازر علي كل من الدول األعضاء يف اهليئة األوروبية لسالمة
األغذية ( )EFSAوعلي الدول الغري أعضاء يف اهليئة اليت مت إدراجهم فيها بعد ذلك من أجل استكمال
نتائج املراجعة املنهجية هلذه املراجع.
كانت البيانات ذات مستويات خمتلفة ،أوال حسب نوع التيار الكهريب (التيار املرتدد  )ACأو(التيار
املباشر  )DCمث بعد ذلك حسب األنواع والفئة .مت حتديد فئات "املعاجلة" املختلفة واليت تتألف من
جمموعات خمتلفة من شكل التيار (بالنسبة لنوع التيار املرتدد  ACفقط :كما أن نوع التيار املباشر DC
يتكون من نوع موجي واحد فقط :واملوجات النبضية) ،تعمل علي تشكيل كل من التيار الكهريب (ميلي أمبري
 )MAوالرتدد (هرتز  .)HZمت بعد ذلك عمل مقارنة بني طبقات املعاجلة الكهربائية مقابل النتائج
أوالقياسات التالية:


النسبة املئوية للحيوانات اليت مت ذكرها كحيوانات مصعوقة كهربيا (التأكد من فقدان الوعي باستخدام
أساليب ختطيط كهربية الدماغ ( )EEGأي (النشاط الصرعى ،والقمع باستخدام أساليب ختطيط
كهربية الدماغ ) ،)EEGوغياب االستجابات احلسية اجلسدية املثارة (.)SEP



النسبة املئوية للحيوانات اليت مت ذكرها كحيوانات مصعوقة كهربيا (التأكد من فقدان الوعي باستخدام
أساليب ختطيط كهربية الدماغ ( )EEGأي (اسرتداد حدة التوتر يف الرقبة ،ورد فعل قرنية العني،
والضغط علي مشط القدم).



متوسط مدة فقدان الوعي (التأكد من فقدان الوعي من خالل استخدام أساليب ختطيط كهربية الدماغ
(.)EEG



النسبة املئوية للحيوانات املصعوقة بالسكتة القلبية.
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فيما يلي كل من االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:
 -1تقتضي التشريعات أن تكون هناك دائماً صعقة كهربية فعالة تستمر حىت ميوت الطائر .وهذا يتوقف
علي وجود إجراءات وتدابري جيدة يتم اختاذها للحصول علي صعقة كهربية جيدة وان هناك طريقة
فعالة لقتل الطيور واحليوانات يف املذابح واجملازر .ولكي نقوم بتحديد إذا ما كانت هذه اإلجراءات
والطرق هي املناسبة للقيام بالصعقة الكهربية الفعالة جيب أن يكون هناك إجراءات وتدابري دقيقة تؤدي
لفقدان الوعي وعدم اإلدراك عند احليوان ،وأن تستمر فاعليتها حىت موت الطائر.
 -2تكون الصعقة الكهربية فعالة وقوية إذا أفقدت الطائر وعيه بسرعة وجعلته فاقد للحس يف غضون 45
ثانية علي األقل .كما أهنا تعترب فعالة إذا أدت إيل موت الطائر نتيجة السكتة القلبية حيث أن الصعقة
الكهربية وما ينتج عنها ال تعد مبثابة سوء معاملة للطائر .ومع ذلك ،فمن غري املؤكد إذا ما كانت
التيارات الكهربائية اليت تؤدي إيل السكتة القلبية قد ينتج عنها األمل واالضطراب للحيوان لبضع ثواين.
 -3اهلدف من استخدام نظام الصعق الكهربائي هوحتقيق حدوث صدمة كهربائية ناجحة وفعالة بنسبة
 .%111أكثر املعايري واملعطيات الكهربائية فاعلية يف االستخدام ميكن أن حتقق فاعلية قد تصل إيل
 %52كما مت قياسها باستخدام طرق التحقق (ختطيط كهربية الدماغ  )EEGومت التحقق من فقدان
وعي الطيور بنسبة  %111باستخدام ختطيط كهربية الدماغ ( .)EEGمت اختبار جمموعة متنوعة من
املتغريات الكهربية وعندما مت استخدام أساليب ختطيط كهربية الدماغ ( )EEGللتحقق من هذه
اجملموعة ،مل ينجح التيار املرتدد  ACوال التيار املباشر  DCومت جتربتهم من قبل يف حتقيق معدل
صعق بنسبة .%111
 -4بالنظر إيل سرعة اإلجراءات والتدابري املتاحة يف أنظمة الصعق الكهريب احلالية ،واسرتداد الوعي ،كما
يتضح من النشاط الصرعى للحيوان وما يليه من تساوي القوة الكهربية املستمرة باستخدام أساليب
ختطيط كهربية الدماغ ( ،)EEGوالنزيف قبل املوت ،لن تتحقق كل هذه األمور قبل القيام باألمور
الضرورية التالي ة يف عملية الذبح إذا كانت مدة فقدان الوعي وعدم اإلدراك الناجتة عن عملية الصعق
الكهريب  45ثانية أوأكثر.
 -5أفضل وأدق طريقة يف الوقت احلايل لتحديد ما إذا كان الطائر فاقدا للوعي وغري مدرك هي من خالل
البحث عن أمناط معينة يف أساليب ختطيط كهربية الدماغ ( .)EEGتعد مؤشرات االستجابات
احلسية اجلسدية (استجابات الضرب علي القدم) وتشنج العضالت واملالحظات املباشرة (التنفس
اإليقاعي نوبات التشنج) مؤشرات ليست دقيقة بدرجة ميكن الوثوق فيها إيل حد كبري لعدم اإلدراك يف
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الرتددات العالية .يرتبط غياب ردود فعل قرنية العني يف التيارات املرتددة  ACأعلي من  121مللي
أمبري ويف الرتددات اليت تصل إيل  211هرتز ارتباطاً وثيقا مع طريقة ختطيط كهربية الدماغ ()EEG
القمعية وسوف تكون أكثر مؤشرات عدم اإلدراك عالية الكفاءة .األدلة املأخوذة من ختطيط كهربية
الدماغ ) )EEGواليت هلا عالقة باملالحظات املادية ليست جمدية وال ميكن تطبيقها يف اجملازر واملذابح.
 -2استخدمت جمموعة متنوعة من أشكال املوجات يف الدراسات التجريبية .ومع ذلك ،فقد مت دراسة عدد
بسيط من تلك اجملموعات بعمق وأعيد دراستها مرة أخري يف خمتربات خمتلفة ،ولذلك جيب التحقق من
كفاءهتا ليتم تطبيقها علي النحوالفعال واملوثوق فيه.
 -6معظم الدراسات اليت أجريت علي املعطيات واملعايري الكهربية اليت ختص مبعدات الصعق الكهريب يف
احلمام املائي هي دراسات أجريت يف املختربات فقط ويصعب تطبيقها مباشرة علي األحوال امليدانية
واسعة النطاق يف اجملازر ،وغالبا ما يكون السبب يف ذلك أنه ال ميكن ضمان مرور التيار الكهريب علي
كل طائر .أما بالنسبة لألشكال املوجية املستخدمة يف الدراسات التجريبية فهي دراسات منهجية تطبق
يف ظل ظروف وأحوال املذابح واجملازر العملية ،ولذلك جيب التحقق من كفاءهتا ليتم تطبيقها علي
النحوالفعال واملوثوق فيه.
 -2ميكننا من خالل معدات الصعق الكهريب احلالية املستخدمة يف اجملازر واملذابح أن نقوم حبساب وضبط
مقدار التيار الكهريب الفعلية اليت حيصل عليها كل طائر أثناء عملية الصعق الكهريب يف احلمام املائي
بطريقة دقيقة .خيتلف مقدار التيار الكهريب الفعلي الذي حيصل علية كل طائر أثناء عملية الصعق
الكهريب يف احلمام املائي وفقا ملا يلي )1( :عدد الطيور يف احلمام املائي يف الوقت الواحد)2( ،
االحنرافات الفردية ملقاومة كل طائر اليت تعيق عملية الصعقِ ،ما يعين أن بعض الطيور مل يتم صعقها
بطريقة فعالة.
 -5املشاكل اليت حتدث يف اجملزر أثناء عملية الصعق الكهريب يف احلمام املائي واليت تنتج عن حترك الطيور
يف املراحل احلرجة ،وقد تكون التوصيالت الكهربية سيئة ،وستكون النتيجة أن بعض الطيور مل يتم
صعقها بطريقة فعالة.
 -11ميكن أن ختتلف املعطيات واملعايري الكهربية (التيار الكهريب والرتدد) يف العديد من اجملازر ،علي سبيل
املثال ،إذا اتضح أنه من الضروري تقليل عدد الطيور املراد ذحبها يف احلمام املائي من أجل احلفاظ علي
جودة اللحوم أووجود عدد من الطيور اليت مل يتم صعقها بشكل كاف.
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 -11األشكال املوجية للتيار املرتدد  ACهي أكثر فاعلية من األشكال املوجية النبضية للتيار املباشر DC
من حيث حتفيز النشاط الصرعى ،لكن هذه الصناعة عادة ما تستخدم التيار املباشر  DCلتحقيق
جودة أفضل للحوم.
 -12ال تسمح العديد من الدراسات املنشورة بإجراء حتليل شامل وذلك بسبب تصاميم الدراسة املختلفة
والبيانات الغري مكتملة.
 -13بالنسبة لدجاج التسمني يتم استخدام طريقة ختطيط كهربية الدماغ ( )EEGللتحقق من فقدان الوعي
وعدم اإلدراك لدي الطائر :تعمل املوجات التالية علي إنتاج صدمة كهربية فعالة بنسبة ترتاوح من 54
–  %52من الطيور وهذه األمناط هي )1( :موجة التيار املرتدد  ACاجلييب  151 -111مللي
أمبري 211- 51 ،هرتز )2( :موجة التيار املرتدد  ACاملربعة  151 -111مللي أمبري-51 :
 411هرتز )3( :موجة التيار املباشر  DCالنبضية (دورة التشغيل  %51 :1 :1عرض النبضة) -1
 211مللي أمبري"  211- 51هرتز .استخدام موجة التيار املرتدد  ACاجليب مبعدل  411هرتز
و 211هرتز ال تنتج صعقة كهربية فعالة .مل يتم قياس استخدام موجة التيار املرتدد  ACاملربعة مبعدل
 211هرتز.
 -14بالنسبة للديوك الرومي ،يتم استخدام طريقة ختطيط كهربية الدماغ ( )EEGللتحقق من فقدان الوعي
وعدم اإلدراك :تعمل املوجات التالية علي إنتاج صدمة كهربية فعالة بنسبة  %52من الطيور وهي:
استخدام موجة التيار املرتدد  ACاجليبية /أواملتقطعة مبعدل  251 -1مللي أمبري211 – 51 ،
هرتز.
 -15بالنسبة للدجاج البياض ،يتم استخدام طريقة ختطيط كهربية الدماغ ( )EEGللتحقق من فقدان
الوعي وعدم اإلدراك :تعمل املوجات التالية علي إنتاج صدمة كهربية فعالة بنسبة  %51من الطيور
وهي :استخدام موجة التيار املرتدد  ACاجليبية /أواملتقطعة مبعدل  111 -1مللي أمبري– 51 ،
 211هرتز .باستخدام نفس شدة التيار والتيار الكهريب لكن يتم زيادة الرتدد من  411- 211هرتز
وأكثر من  211هرتز ،لن يتم صعق أي من الطيور بطريقة فعالة.
 -12هناك عدد قليل من الدراسات القائمة علي املالحظة يف اجملازر واملذابح لتحديد عدد الطيور اليت يتم
صعقها علي حنوفعال .عندما يتم تطبيق هذه الدراسات علي نطاق واسع لن يستطيع مكتب األغذية
والطب البيطري ( )FVOبتحديد املشاكل الرئيسية اليت تواجه هذه الدراسات ،لكن ألسباب عملية
تقوم هذه الدراسات باستخدام طريقة ختطيط كهربية الدماغ ( )EEGللتحقق من فقدان الوعي وعدم
اإلدراك الناتج عن الصدمة الكهربية.
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 -16الطلبات املقدمة من السلطات اهلندية والربيطانية تسلط الضوء علي املشاكل اليت تواجه اجلدول  2يف
الالئحة التنظيمية املقرتحة كما أهنا ال تنص بوضوح إذا ما كانت تتعلق إيل نوع التيار املرتدد AC
أوالتيار املباشر  DCأوبكليهما ،وكذلك مل حتدد كافة املعايري واملعطيات الكهربية اليت هلا عالقة بعملية
الصعق الكهريب للطيور يف احلمام املائي.
 -12ال حتتوي الالئحة التنظيمية علي تفاصيل بشأن موجة التيار ،أوبتحديد نوع التيار بوضوح ،أوحتتوي
علي تفاصيل عن الدورة التشغيلية أوعرض النبضة (بالنسبة للتيارات املباشرة  ،) DCأوحتدد احلد
األدىن للتيارات اليت جيب استخدامها لكل طائر.
 -15مل يتم العثور علي أدلة تدعم الزيادة يف نطاق الرتددات متوسطة النطاق لدجاج اللحم إيل  211هرتز
باستخدام التيار املباشر عند  211- 151مللي أمبري.
 -21استخدام طريقة ختطيط كهربية الدماغ ( )EEGبشكل روتيين يف الوقت احلايل قد ال تكون طريقة
عملية .علي الرغم من أن دراسات املخترب قد أظهرت أن التيار املتدفق عرب الطيور الفردية علي تردد
حمدد ميكن استخدامها بثقة للتنبؤ بنتائج طريقة ختطيط كهربية الدماغ ( .)EEGوبالتايل ميكن تقييم
فعالية الصعقة الكهربية مبا يتناسب مع ظروف وأحوال اجملازر واملذابح والقياس الدقيق لتدفق التيار
الكهريب خالل الطيور الفردية.
 -21عندما يتم استخدام الصعق الكهريب يف احلمام املائي علي الدواجن ،فمن املستحيل ضمان أن كافة
الطيور قد مت صعقها كهربيا.
التوصيات
 -1جيب أن توضح الالئحة التنظيمية احلد األدىن للتيار الكهريب املستخدم لصعق كل طائر ،وتوضح الرتدد
ونوع التيار الكهريب وكذلك خصائص املوجة الكهربية ودورة التشغيل وشكل املوجة الكهربية.
 . -2ينبغي أن يكون هناك رقابة ورصد بطريقة فعالة للمعطيات الكهربائية املستخدمة يف اجملازر واملذابح،
باإلضافة إيل أنه جيب تطوير الطرق واألساليب اليت تسمح بالقياس الدقيق للتيار الكهريب الفعلي
املتدفق عرب كل طائر.
 -3ينبغي أن يتم التحقق من البحث اخلاص بالصعق الكهريب الفعال عن طريق قياس نشاط أساليب
(ختطيط كهربية الدماغ  )EEGواليت هلا عالقة باإلجراءات والتدابري اإلكلينيكية  ،واليت يسهل
استخدامها بطريقة عملية.
 -4هناك حاجة ملحة لتطوير األساليب الكهربية اليت تضمن جناح عملية الصعق الكهريب بنسبة .%111
37

 -5إذا مل يتم حل املشاكل املتعلقة بعملية الصعق الكهريب يف احلمام املائي اليت تستخدم علي الدواجن
واملذكورة هنا ،ينبغي استخدام أساليب الصعق الكهريب األخرى.
المزيد من البحوث


من أجل توحيد معايري دراسات احلمام املائي الكهريب التجريبية وعمل التقارير ،ينبغي إجراء مزيد من
البحث بشأن تقييم أنشطة طريقة ختطيط كهربية الدماغ ( )EEGمن حيث التصميم ،وربط نتائج
هذه البحوث والدراسات مع اإلجراءات العملية لفقدان الوعي واإلحساس.



ينبغي اختبار أي أنظمة صعق كهريب جديدة يتم تطويرها يف ظل ظروف وأحوال اجملازر؛ ولن يكون
ضروريا قياس طريقة ختطيط كهربية الدماغ ( )EEGإذا كان النظام يتمكن من قياس ذلك ويضمن
تدفق التيار الكهريب الكايف لنجاح عملية الصعق الكهريب لكل طائر.
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