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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  سور أمري حممد أديب زيدان يفوبرورقة 
  
  

  مقدمة
  

 الرقابة على الكحولرقابة احلالل يف األطعمة واألشربة يكاد ينحصر يف بعد أن كان تصور الكثري من املسلمني بالنسبة ل
بشكل عام ورقابة احلالل بشكل خاص ئية الغذاوحلم اخلرتير، بدءنا نلمس يف العقد األخري تطوراً كبرياً يف مفهوم الرقابة 

  : وذلك ألسباب كثرية أمهها

ناعات الغذائية يف أوروبا وأمهها مرض جنون البقر الصتربية احليوانات و يف جمال –شفتالفضائح الكبرية اليت كُ - 
  اخل .. مرض محى الطيور ظهور واستخدام اللحوم الفاسدة واهلرمونات و

كالدم وحلم اخلرتير وعظامه  ( املصنعة من مواد أولية ال يقرها الشرع احلنيفهادوالغذائية ومتطور الصناعات ا - 
 . )اخل.. واحليوانات الغري مذكاة واحلشرات والديدان وفضالت اآلدمي من شعر وظفر 

مما يتطلب السؤال  باحلالل وشروطه،  ذات أغلبية غري مسلمة ال تكترثزيادة معدالت السفر إىل البلدان الغربية - 
 .لبحث عن الطعام احلاللوا

د على املواد الغذائية املصنعة، بعد أن بدأت األسر تصغر تطور أسلوب احلياة يف البلدان اإلسالمية وانتشار االعتما - 
 . أو استرياد موادها األولية املشكلة، مما أدى السترياد املواد املصنعةواملرأة تعمل

  
 بذل يف العقد األخري الغربية املصدرة ويف البلدان اإلسالمية املستوردة تهذا التطور السريع يف البلدانومن أجل مواكبة 

املسلم ما يصبو إليه من طعام  توفر للمواطن ، كيغذائيةالرقابة الجهود حثيثة يف جل البلدان اإلسالمية لتطوير معايري 
  . وشراب حالل

، إضافة إىل ما يرافق ذلك من مظاهر سلبية من املختلفة مبعايريها توضيح تطور النظم الرقابيةعلى تركز  هذه الورقةوألن 
ستتناول هذه ف،  ولو على حساب الدينمن وجهة نظر رحبية حبتةاحلالل رقابة وأشخاص يتعاملون مع موضوع مؤسسات 

  : التاليةساسيةاألنقاط الالورقة 

م  قسا يصدر منهت، للمنتجات اليت السلبيات واإلجيابيا- الكشف عن الطرق املتبعة يف الرقابة على انتاج احلالل .1
   )رقابة أفراد، رقابة مراكز إسالمية، هيئات رقابة غري خمتصة، هيئات رقابة غري خمتصة ( إىل دول اخلليج،كبري

 ، هم املؤسسات العاملة يف حقل الرقابة يف أوروبا وتوجهاا الفكرية والشرعيةأ .2

  خالل العقد األخري تطور عملية الرقابة .3
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تحايل على معايري احلالل من قبل مؤسسات كبرية بدأت العمل يف هذا اال خالل اخلمس سنوات أساليب ال .4
 األخرية

جادة تراعي األحكام الشرعية وتتعامل مع القوانني متخصصة واحللول واخلطوات العملية للحصول على رقابة شرعية  .5
 والواقع السائد

  
  ) إىل دول اخلليجوخباصة للمنتجات املصدرة( أوروبا يف الطرق املتبعة يف الرقابة على انتاج احلالل

  
  :ميكن تقسيم الطرق املتبعة يف الرقابة على احلالل يف أوروبا إىل األقسام التالية

  من جهات رمسيةبالنسبة للمواد اليت يطلب هلا شهادة حالل   ) أ
ت تشرف على ذلك مؤسسات إسالمية  حصراً، وغالباً ما كانتطلب شهادة احلالل للحوم املستوردةكانت عادة ما   

عبارة عن أفراد يشرفون على الذبح " املؤسسات"معروفة لدى املمثليات الرمسية للدول، وأحياناً كانت هذه 
  . ويصدرون الشهادات الالزمة

 أن ترفق كل عمل باملواصفات اخلليجية حصل تطور نوعي يقوم على مواصفات واضحة، حيث جيب بدء الومع
ينوب عنها أو صادرة  شهادة مصدقة من قبل ممثليات جملس التعاون اخلليجي لكل دولة على حدة أو من إرسالية مع

تثبت أن الذبح قد مت طبقا املعنية يف دول جملس التعاون،  من مركز أو مؤسسة إسالمية معترف ا من قبل اجلهات
عنها، وتنص أيضا  ون اخلليجي أو من ينوباإلسالمية، وتكون مصدقة من ممثليات دول جملس التعا ألحكام الشريعة

التزوير، وأن تكون مادة احلرب ثابتة وغري ضارة  على أن يكون ختم املركز اإلسالمي أو املؤسسة اإلسالمية صعب
خبتم  أو العبوات النهائية للحوم ذات القطعيات اخلاصة) مربدة أو جممدة(ذبيحة  بالصحة، كما جيب أن ختتم كل

الذبح قد مت حتت إشراف ذلك املركز أو   أو املؤسسة اإلسالمية، ومن قبل مندوبه ليدل على أناملركز اإلسالمي
  .ورقم الشهادة الصحية أن تتضمن الذبائح تاريخ الذبح وحيدد باليوم والشهر والسنة، على .املؤسسة

املؤسسات املعترف ا ولكن تبقى مشكلة التطبيق، حيث نعلم من واقع التعامل والعمل أن الكثري من األفراد و
ال تقوم مباشرة باملراقبة املطلوبة، بل تزود املذابح باألختام الالزمة، وقد تزورها يف العام مرة، أو رمبا مددت هلا 

  .الرخصة املمنوحة على اهلاتف، بعد حتويل املبالغ املتفق عليها
 

من غري اللحوم، حيث حددت  "الغذائيةاحلالل للمنتجات شهادات "واجلديد الذي أتت به املواصفات اخلليجية 
 وضرورة الغذائية وصورة عنها تاريخ التصنيع ورقم الشهادة الصحية، ورقم شهادة احلالل للمكوناتل هاتضمن

 احلالل ومنتجاا، ومن بينهااألغذية  شتراطات الواجب اتباعها عند إنتاج وإعداد وتداول وختزيناللمراعاا 
ة يف املساعدة املستخدم ة والتخزين والتداول والتوزيع، ومتطلبات األجهزة واألدوات واملوادوالتعبئ متطلبات التجهيز

   .ها، وكذلك تدريب الكوادر الفنية للقيام بذلكجتهيز
  .وهذا أيضاً تطور نوعي يف االجتاه الصحيح
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  ال يطلب هلا شهادة حاللبالنسبة للمواد اليت  ) ب
ح أو أو امللواد األولية املستخدمة يف الصناعات الغذائية كالبهارات ال تطلب شهادات احلالل على كثري من امل

) املأكولة واملشروبة(وهذا خطأ بني، إذ أن شهادات احلالل جيب أن تشمل مجيع املواد الغذائية  .مثالً ..األنزميات 
 أملانيا يف إحدى ، فمثالً وجدت شركة حالل كنترول لترخيص احلالل يف دون استثناءوحمتوياا وطرق تصنيعها

عينات البهارات آثار احلمض النووي للخرتير بعد حتليله من قبل خمرب معتمد، وسبب ذلك يعود إىل بلد املنشأ، حيث 
، اليت تسرح وتتبول فوق البهارات املنشورة حتت مت استرياد هذه البهارات من أماكن يريب فيها الفالحون اخلنازير

وكذلك وجدنا آثار احلمض النووي للخرتير يف ملح معامل صناعياً . ئتها وتصديرهاالسماء من أجل جتفيفها قبل تعب
من أجل احلفاظ على خاصيته الرذاذية، حيث كانت مادة املعاجلة من مواد مت انتاجها من اخلرتير، كما أن بعض 

  ...االنزميات املنتجة خمربياً ترىب على مواد منتجة من اخلرتير 
    

 خمتصة، وال تشمل غريهيئات كثري منها الية هي إما رقابة أفراد أو رقابة مراكز إسالمية وباجلملة فالرقابة احل
  .. مجيع املواد الغذائية الرقابة

  
  أهم املؤسسات العاملة يف حقل الرقابة يف أوروبا وتوجهاا الفكرية والشرعية

  
، خمتصني ا جيدهم من مجيع التوجهات والطوائفالناظر يف املؤسسات أو األفراد القائمني على ترخيص احلالل يف أوروب

  :وغري خمتصني

  من الناحية املذهبية   -
يبعد هناك من يرخص مراعياً اآلراء الفقهية يف مجيع املذاهب كشركة حالل كنترول يف أملانيا، وهذا التوجه 

مجيع البالد االسالمية،  عن مشاكل كثرية، كوا تستطيع من الناحية الشرعية بيع منتجاا يف لشركات املصدرةا
اخلروج من " من ناحية وحيقق قاعدة ولكنه يقيد الشركة املرخصة برفض كل ما ال يتوافق مع اتفاق املذاهب

   . من ناحية أخرى" اخلالف أوىل
، وهذا يسبب مشاكل للشركات اليت تصدر إىل )إما شافعي أو حنفي(واألكثر من يرخص على مذهب واحد 

ذهبها القواعد اليت مت الترخيص بناء عليها، ولكنه يعطي الشركات املرخصة حرية أكرب يف بالد قد ختالف يف م
  .التعامل مع املنتجات اليت يطلب ترخيصها

بالفتاوى املختلفة ، آخذاً  حيث ال رقيبوهناك من يرخص تبعاً ملا يتوافق مع حتليل أكرب قدر ممكن من املنتجات
كل شيء ألي أحد، فهناك من حيلل جالتني اخلرتير مثالً بدعوى واملتناقضة من كل مكان، فهو يرخص 

  اخل.. االستحالة، وهناك من يرخص لشركات صهيونية من الكيان الصهيوين بدعوى فصل الطعام عن السياسة 
  .كما حيلو هلا" جتتهد"وهناك من الشيعة من يرخص تبعاً لرأي مرجعية ما 

  ".مؤسسات أمحدية إسالمية "وهناك من يرخص باسم القاديانية حتت مسمى
  .بل أن هناك من اليهود من يرخص احلالل يف أملانيا مثالً
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  :أمثلة على مثل هذه الشهادات
  

  األمحدية/شهادة من القاديانيني
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  :شهادات حالل من يهود
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أت منذ سنوات قليلة مؤسسات جعلت من ترخيص احلالل قضية تقنية حبتة، يقوم عليها غري املسلمني كما بد

وسأحتدث . ، تباع لكل من يريد أن يرخص للحالل تبعاً لشروطها"كماركات مسجلة"بعد تسجيلها للحالل 
 .عن هذا األمر بشيء من التوسع يف النقاط التالية من هذه الورقة

 التخصصيةمن الناحية  -

هناك قلة من املؤسسات املتخصصة يف ترخيص احلالل، مبعىن أن فيها خمتصني بالصناعات الغذائية والعلوم 
الشرعية ونظم املراقبة والتفتيش، وقد بدأ عدد هذه املؤسسات بالتزايد بسبب احلاجة لتراخيص مقبولة لدى 
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، اليت تطلب مواصفات معينة يف املؤسسات املرخصة السلطات األندونيسية واملاليزية والتايلندية والسنغافورية
  .للحالل كي تقبل بشهاداا وتعتمدها

أندونيسيا، (وأما معظم اهليئات اإلسالمية واألفراد العاملني يف جمال الترخيص إىل غري البالد املذكورة أعاله 
 ليسوا من أهل اخلربة واملعرفة يف فهي عادة من غري أهل االختصاص، وإن تعاملت أحياناً مع شرعيني..) ماليزيا، 

 .واقع انتاج احلالل ومالبساته يف الغرب

  
 تطور عملية الرقابة خالل العقد األخري 

  
إن تطور معايري ومواصفات احلالل التطبيقية يف كل من ماليزيا وأندونيسيا يف العقد األخري كان له أبلغ األثر يف تطوير 

  . يف أوروباالعمل يف املؤسسات املرخصة للحالل 
  

يعطي حالياً دفعة كبرية لتنظيم عملية احلالل يف أوروبا، كون الكثري من املهاجرين ودخول تركيا على خط تقنني احلالل 
  .املسلمني هناك من تركيا نفسها

ب من قبل كما أن البدء بتطبيق املواصفات اخلليجية سيكون له أثراً كبرياً يف ترسيخ هذا التطور واحلد من عمليات التالع
مرخصي احلالل من غري أهل التخصص أو من الساعني للربح املادي فقط، ولعل اخلطوة اليت قامت ا منظمة التعاون 

يف السعي لتحديد معايري مشتركة للحالل ولشركاته املرخصة من أهم ما ) منظمة املؤمتر اإلسالمي سابقاً(اإلسالمي 
  .إذا طبقت كما يراد هلاياً، سيضع حداً ائياً للسلبيات املوجودة حال

 
  أساليب التحايل على احلالل يف الوقت احلايل يف أوروبا

  
سنوات األخرية دف الربح، بعد أن رأت ترخيص احلالل خالل الال  بدأت العمل يف جمغري إسالميةسسات  مؤهناك

لتفاف على النقطة األساسية يف وهي تتبع يف ذلك أسلوباً لإل. تطور سوق احلالل وحاجة الشركات املصنعة لرخصه
. ترخيص احلالل، أال وهي أن رخصة احلالل يف واقع األمر مبرتلة الفتوى وقد حتتاج يف بعض األحوال إىل االجتهاد

وغين عن القول أن القيام ذا األمر حيتاج إىل أهل التخصص الشرعي . حالل أو حرام فقد أفىتفالذي يقرر أن مادة ما 
  .ة والقدرة على القيام ذا األمرواخلربة الواسع

  
  :والسياسية املتبعة حالياً من مثل هذه الشركات كاآليت

 Qibla Food  كنترول حاللقبلة فود"فمثالً شركة  )trade mark(تسجيل مصطلح احلالل كماركة جتارية مسجلة  )1

Control Halal"  ائرة املختصة بذلك يف االحتاد يف الدكماركة جتارية مسجلة مع شعارها  احلالل سجلتاألملانية
  )Office for Harmonization in the Internal Market - Trade Marks and Designs(األورويب 
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 IIDZ/ Das Islamische Informations- und يف النمسامركز املعلومات والتوثيق اإلسالمي"وشركة ما يسمى 

Dokumentationszentrum Österreich "عام  يف النمساكلمة حالل كماركةسجلت  منساوية ووهي شركة 
  .حتتكر استعماهلا ومتنع غريها من ذلك، حبيث 2002

 
 يف مركز املعلومات والتوثيق اإلسالمي"أو "  كنترول حاللقبلة فود"تأسيس شركات حتمل أمساء إسالمية كشركة  )2

 .  أو من قبل أفرادذائية شركات غري إسالمية منتجة للحوم واملواد الغ من قبلاخل" ..النمسا

 أسسه بضعة أفراد من غري املسلمني، شاركهم بعد " يف النمسامركز املعلومات والتوثيق اإلسالمي"فمثالً ما يسمى 
ذلك بعض األفراد من أصول إسالمية معروفني ببعدهم عن الدين وبعالقتهم السيئة جداً مع املؤسسات اإلسالمية 

 يف النمسا، وقد أصدرت اهليئة الدينية اإلسالمية الرمسية يف النمسا بياناً أوضحت فيه أن يت متثل املسلمنيواهليئات، ال
  .أصحاب هذه الشركة ليسوا من املسلمني وال يوجد عندهم خمتصني بعلوم الشريعة اإلسالمية

ت هذه ، صاحبها غري مسلم، وقد أوجدهي شركة رويف النتاج لتسويق اللحومف" قبلة فود" ماركة ة صاحبوأما
  .املاركة، حىت ترخص لنفسها منتجاا بنفسها
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حبيث تكون ملحقة ذه املاركة التجارية املسجلة، ويتم الترخيص ) Halal Standards(وضع معايري تقنية للحالل  )3

  .بعدها ذه املاركة املسجلة وعلى أسس معايريها
  

  املاركات التجارية لشركة رويفماركة عالء الدين إحدى  :مثال ما تقوم به شركة مع منتجاا

    
قبلة فود  "حلالل املسجلة من قبلها حتت مسمى تقوم بترخيص منتجاا على أا حالل عن طريق ماركة اشركة رويف

  "كنترول حالل
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يري افقد سجلت معايريها يف معهد املع "مركز املعلومات والتوثيق اإلسالمي يف النمسا" ما يسمى بـ وأما شركة  

  .ONR 142000/142001 345 رdas Österreichische Normierungsinstitut (ON 01(اوية النمس

، مثال بيع لشركات أخرى ترخص ا منتجات احلالل" احلالل" ببيع حق استخدام ماركتها مث تقوم هذه الشركات  - 
 Société Générale / SGS "لشركة" Qibla Food Control Halalقبلة فود كنترول حالل "شركة رويف ملاركتها 

de Surveillance Holding "1@?< =>د A@1 BC DدهDFGHا J?H ءDLM لO4Pا QRS5 أتVM WGPا.  
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" Qibla Food Control Halalقبلة فود كنترول حالل  " املعروفة لشهادة حالل وفق معايري SGSمثال إصدار شركة   
واندماج  مسجلة ومؤسسة حوار إسالمي مسيحي بالتعاون مع مؤسسة صغرية مكونة من شخص واحد بصفة مجعية

  :يرأسها نصارى ويعمل ا بعض األتراك

  

  
  

  



 12 

بني هذه مع بعض املؤسسات اإلسالمية وخاصة الشيعية منها كوا صغرية وليست معروفة عادة والتعاون املشترك   )4
قبلة فود كنترول حالل "ل بني الشركات لتشكل بذلك حلقة مغلقة متنوعة يف أمسائها وبالد عملها، كما هو احلا

Qibla Food Control Halal "مركز املعلومات والتوثيق اإلسالمي يف النمسا "وIIDZ/ Das Islamische 

Informations- und Dokumentationszentrum Österreich"كما يبني املثال السابق ،.  
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 IIDZ/ Das Islamische Informations- undمسا مركز املعلومات والتوثيق اإلسالمي يف الن"وقد استطاعت شركة 

Dokumentationszentrum Österreich " وماليزيا، وكادت أن تصبح احلصول على االعتماد من اإلماراتلألسف 
  .لو أننا تداركنا ذلك يف االجتماع األخري يف اسطنبول) WHC(عضواً يف جملس احلالل العاملي 

ركات على أرفع مستوى، حبيث لو طلب ترخيص حالل من بلد ما يتم إصداره من واملعروف أن التعاون بني هذه الش
  .الشركة اليت متلك الترخيص أو العالقة مع البلد املذكور

  
  احللول العملية للحصول على رقابة شرعية متخصصة وجادة تراعي الشريعة وتتعامل مع القوانني والواقع السائد

  
  :ترخيص احلالل من خالل النقاط التاليةسأذكر مقترحايت من واقع خربيت يف 

 مراعاة أن ترخيص احلالل هو فتوى شرعية - 

 ألنه أمر يف ترخيص احلالل،) دار حرب، ضرورة، حاجة( اعتماد الفتاوى القائمة على احلاالت االستثنائية عدم - 
 .راعى االستثناءات للحاالت اخلاصةقائم على الدميومة ال ي

  .يري احلالل يف منظمة التعاون اإلسالمي والبدء يف تطبيقهااإلسراع يف املصادقة على معا - 

إنشاء مركز اعتماد واحد جلهات الترخيص من قبل منظمة التعاون اإلسالمي، يقوم باعتماد جهات الترخيص  - 
بناء على شروط واضحة، تراعي أن ترخيص احلالل هو فتوى شرعية، البد هلا أن تراعي اجلوانب التقنية ولذلك 

 .املختصني يف اجلوانب الشرعية والتقنية، وكون املؤسسات املصدرة هلذه الرخص إسالمية موثوقةالبد من 

إنشاء بنك معلومات ألرشفة املعلومات عن الشركات أو املؤسسات أو األشخاص الذين يتالعبون يف ترخيص  - 
 .احلالل ونشرها، ليتطلع عليها من حيتاجها

 ) تطوير مستمر(الشرعيني على احلالل وكذلك املراقبني التقنيني إقامة دورات لتطوير مهارات املراقبني  - 

حلني حتقيق هذه األهداف، البد من تفعيل تطبيق املواصفات اخلليجية وإنشاء جهة اعتماد مركزية جلهات  - 
 .الترخيص، للحد من التالعب والفساد، وميكن اإلفادة من جتربة أندونيسيا وماليزيا يف ذلك

  
  واهللا أعلم 

  
   زيدانحممد أديب سور أمري يفوبر

  مدير املعهد العايل للتدريب التربوي الديين يف فيينا
  

  24/10/2012فيينا 


