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ختـبن اإلوـبث
أن ختان اإلناث عادة ىو ممارسة اجتماعية
مصرية تشترك فييا األسر المسممة و القبطية عمى حد
سواء .وانو من الثابت تاريخيا إن المجتمع المصري
مارس ختان اإلناث قبل ظيور المسيحية و اإلسالم.
والمحتمل تاريخيا انو عرف في مصر مع غزو األحباش (
قبل الميالد ) و وردت في بعض البرديات التي ترجع إلي
العصر البطممي.
ختان اإلناث عنف ضد المرأة واىانة لكرامتيا
والنساء يطمقن عمى يوم الختان اليوم األسود .و يستيدف
ختان اإلناث قطع أجزاء من الجياز التناسمي لممرأة وىى
البظر والشفرتين الصغيرتين ،و ىذه األجزاء الزمو
لممارسة الجنس عند الزواج بصورة طبيعية .ولألسف مازالت ىذه العادة تمارس عمى أكثر من  % 09من
بنات مصر وتعد أحد مظاىر العنف ضد المرأة و الطفل.

المعتقدات الثقبفية و االجتمبعية الخبطئة لختبن اإلوبث:
" أنو يحافظ عمى عفة البنت و شرف العائمة" :عمى فرض أن الختان محاولة لمسيطرة عمى الرغبات
الجنسية "لممرأة" غير القادرة عمى ضبط نفسيا جنسياً.

" المرأة غير المختنة ال تجد من يتزوجيا وتكون عرضة لمشائعات التي تموث سمعتيا و تعتبر غير

خاضعة لزوجيا و لدييا استعداد لالنحراف و جمب العار" و لمرد عمى ىذه المعتقدات نقول:
الختان ال يحمى عفة الفتاه :فمن الثابت عمميا أن المخ ىو العضو الذي تأتى منو الرغبة الجنسية
لمفتاه ،و المرأة المتزوجة تتأثر بالحواس مثل النظر والشم والممس وغيرىا .فالعقل ىو الذي يحكم و يوجو
الرغبة الجنسية عند المرأة وليس عضوىا التناسمي كما يعتقد الناس في ثقافتيم الشعبية .كما إن الرغبة
الجنسية عند المرأة عممية معقدة يحكميا الكثير من العوامل المتشابكة مثل مستوى الثقافة و المحيط
االجتماعي الذي نشأت فيو المرأة .كل ىذه العوامل مجتمعو تتفاعل داخل عقل المرأة لتوجيو سموكيا
الجنسي المناسب أو غير المناسب.
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ع فة الفتاة أمر أخالقي ال دخل لمختان بو :إذا كان العقل ىو العضو الذي يوجو السموك الجنسي
لممرأة فإن عفتيا أيضا تنبع من عقميا .فتربية و تيذيب عقل الفتاه منذ الصغر باألخالق و المبادئ الدينية
السميمة و المعمومات و الحقائق العممية الصحيحة يجعميا تميز الصواب من الخطأ ،السموك الجنسي
المناسب من غير المناسب .أما السموك الجنسي المنحرف لممرأة قبل الزواج أو بعده فمصدره خمل في
التنشئة أو خمل في المحيط االجتماعي أو حجب المعمومات السميمة ،و ليس لمختان أو عدمو دخل بو .إن
العفة كما عممتنا األديان السماوية ،ىي اختيار حر و محبة لمفضيمة في ذاتيا و ليس قمعا خارجيا يفرض
عمى اإلنسان.
إن االنحراف يكون في سموك اإلنسان و تصوراتو  ،وليس في أعضاء جسمو .إن اهلل عز وجل لم
يخمق فينا عضو بذاتو يؤدى إلى انحراف اإلنسان  ،و لكن استخدام اإلنسان ىو الذي يؤدى الستقامتو أو
انحرافو و يستوي في ذلك ال رجل و المرأة  ،فالعين و المسان أو غيرىما من األعضاء قد تنحرف عن طاعة
اهلل  ،وقد تستقيم  ،وليس العالج بقطعيا أو إفسادىا و لكن بالتربية و التوعية و التوجيو.
" الختان يساعد عمى البموغ و يزيد من خصوبة المرأة و يجعميا تمد بسيولة" :و لمرد عمى ىذا
المعتقد نقول أن الختان يتسبب أحيانا في تعسر الوالدة أو الم عند الجماع أو العقم.

رأي الطب في ختبن اإلوبث
األضرار الجسدية للختبن:

الصدمة العصبية :تحدث ألحدي السببين ،النزف نتيجة احتواء ىذه األنسجة عمى الكثير من األوعية
الدموية أو األلم نتيجة احتواء ىذه األنسجة عمى الكثير من النيايات العصبية.
التموث و االلتيابات :نتيجة تموث اآلالت المستخدمة و قد تصل إلى العدوى بااللتياب الكبدي
الوبائي ،اإليدز ،التيتانوس أو التياب الجياز البولي التناسمي مما قد يؤدي إلى العقم.
إصابة األعضاء المجاورة :مثل فتحة مجرى البول ،الميبل ،الفخذين خاصة أثناء محاولة الفتاه
اليروب ممن يقيدون حركتيا.
أالم عند الجماع :نتيجة تكون ندبات مكان القطع أو أورام عصبية أو بسبب االلتيابات المزمنة التي
تؤدي إلى تكوين نسيج ليفي غير مرن وضيق فتحة الميبل.
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تعسر الوالدة :وذلك الن تكوين النسيج الميفي غير المرن يؤخر نزول رأس الجنين أثناء الوالدة و قد
يتمزق مسببا نزيف حاد أو ناسور ميبمي بولي أو ميبمي شرجي.
االحتقان المزمن بالحوض :نتيجة تكرار عدم الوصول إلى اإلشباع الجنسي الذي يؤدي إلي البرود
الجنسي و أعراضو أالم مزمنة أسفل البطن أو الظير.
تشويو األعضاء التناسمية الخارجية.

األضرار الىفسية للختبن:
ضعف التفاعل الجنسي بين الزوجين إلى جانب اإلحباط و االكتئاب:
وينتج ذلك من وصول الرجل لإلشباع الجنسي دون المرأة مما يؤدى إلى إحباط المرأة و إحباط الرجل أيضا
لشعوره بعدم قدرتو عمى إشباع رغبات زوجتو و قد يصل إلى حد ضعف اال نتصاب و المجوء إلى تعاطي
المخدرات.
الصدمة النفسية :وذلك الن تجربة الختان تجربة في غاية األلم و في مرحمة عمريو حساسة و يدفعيا إلييا
اقرب الناس ليا.
الخوف من الزواج :الن الفتاة لدييا ذكرى مؤلمة تسبب ليا الرىبة و الخوف عندما يقترب موعد زواجيا.

رأي الديه في ختبن اإلوبث
أو ًال :خال القرآن الكريم من أي نص يتضمن إشارة من قريب أو من بعيد عن ختان اإلناث و ليس

ىناك إجماع عمى حكم شرعي فيو.

ثانياً  :إن األحاديث المنسوبة إلى النبي ( ص ) بآراء بعض العمماء القدامى والمعاصرين و أىل

االختصاص في ىذا المجال انتيوا إلى أن ىذه المرويات ليس فييا دليل واحد صحيح السند.

ويقول الشيخ سيد سابق بصراحة قاطعة  :الختان ال يجب عمى األنثى و تركو ال يستوجب اإلثم .ولم يأت
في كتاب اهلل و ال سنة رسولو عميو السالم ما يثبت أنو أمر الزم و كل ما جاء عن رسول اهلل في ذلك األمر
ضعيف لم يصح منو شيء و ال يصح االعتماد عميو .كما يقول أن الواجب ال يكون واجباً إال إذا كانت ىناك
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آية قرآنية توجبو ،أو حديث صح سنده و مصدره أو إجماع من األئمة ،و ىذا األمر لم يرد فيو آية و ال
حديث صحيح و لم يجمع عميو العمماء.
يتضح في ضوء ما تقدم أن
كل عضو من أعضاء التأنيث ليس زوائد  ،وكل جزء منيا لو أىمية و وظيفة مثل أي عضو من
أعضاء الجسم  ،ووظيفة ىذه األعضاء ىي مساعدة المرأة عمى الوصول لإلشباع الجنسي.
لقد نيى رسول اهلل (ص) عن تغيير خمق اهلل ،والختان بالصورة التي يجرى بيا في مصر و في
أجزاء أخرى من العالم فيو تغيير لمخمق وجب النيى عنو و اعتبره الحق تبارك و تعالى من عمل الشيطان.
فكيف و إن كان ىذا التغيير يحدث في اإلنسان الذي كرمو اهلل و أسجد لو مالئكتو و نفخ فيو من روحو ،ثم
نأتي و نيين أنفسنا تحت وىم الموروثات و الخالي تماماً من السند الديني الصحيح.
من القواعد الفقيية جواز تقي يد المباح أو منعو إذا ثبت أن ىناك ضرر يترتب عميو ،و جواز ذلك إذا
غمب الظن بحدوث الضرر .وقد أثبت الطب حدوث الضرر المتعدد الجوانب لممرأة من بتر أو قطع ىذه
األجزاء الحساسة فيو ضرر ال يمكن منعو و يؤثر عمى الفتاة طوال حياتيا كما أنو أمر ليس لو ضرورة
شرعية و ال إثم عمى تاركو.
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