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ختان اإلناث

مقدمة

تعريف ختان اإلناث:

“قطع أو بتر جزئي أو كلي لألعضاء التناسلية الخارجية لألنثي”

وهي تسمية غير صحيحة ألنها توحي أن ما يحدث لألنثى من قطع وبتر هو نفسه تماًما 
ما يتم فعله في ختان الذكر، وهذه مغالطة واضحة. فختان الذكور هو مجرد إزالة للغلفة 
عن رأس القضيب دون المساس بالعضو نفسه، أما ختان اإلناث فأكثر عمًقا بكثير من 
الناحية التشريحية، فعملية قطع البظر ال يعادلها عند الذكور سوى قطع الجزء األعظم 

من القضيب.

والطهارة هي التسمية الشعبية التي يعرفها كل الناس، حيث تربط هذه التسمية بين هذه 
العادة والطهارة والنظافة والعفة عند الفتاة في اذهان الغالبية من الشعب المصري.

ويطلق على هذه العادة أيضا “تشويه االعضاء التناسلية لألنثى” وهي التسمية تدل على 
ما تحتويه هذه العادة من تشويه لجسد األنثى بقطع جزئي أو كلي ألعضاء لها وظائف 

طبيعية هامة وحيوية.
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 ماهو ختان اإلناث
ما يعرف بختان اإلناث هو 

ممارسة تتم في بعض الدول 
االفريقية من منطلق بعض 
المعتقدات الثقافية الخاطئة.

أهم األسباب والمعتقدات االجتماعية إلستمرار ممارسة هذه العادة 
في مصر:

والتقاليد  العادات  من  اإلناث  ختان   •
الموروثة منذ زمن بعيد.

• الختان ضروري للحفاظ على 
عفة البنت وشرف العائلة، ومن 
الرذيلة  في  الوقوع  من  حمايتها  ثم 
سواء كانت فتاة أو سيدة متزوجة من 
خالل السيطرة على رغباتها الجنسية.
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• الختان هو تجميل لتلك األعضاء 
المنظر غيرالنظيفة  قبيحة  التناسلية 

وإفرازاتها ذات رائحة كريهة.

البلوغ  على  الفتاة  يساعد  الختان   •
الجنسي، ويزيد من خصوبتها عند الزواج 

ويجعلها تلد بسهولة.

• الختان يجعل الفتاة زوجة مطيعة ال ترهق زوجها في العالقة 
الجنسية، وهي في ذات الوقت تستطيع أن تحافظ على شرف زوجها في 

حالة غيابه أو مرضه. 

القبول  يضمن  الختان   •
االجتماعي،  والتكيف 
غريبة  المختنة  غير  فالمرأة 
منتقدة وسط أقاربها وجيرانها 
من  تجد  ال  قد  ومجتمعها، 
عرضة  وتكون  يتزوجها، 
للشائعات التي تلوث سمعتها 

وصورتها االجتماعية.

• الختان هو جزء من هويتنا 
والتخلي عنه هو دعوة  الوطنية، 

غربية لنزع شرفنا وعفتنا.

واجب  فهو  لذا  اهلل  بها  أمر  التي  الفرائض  من  هو  الختان   •
اإلتباع.
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أضرار الختان الصحية:

األلم: 
تجري العمليات في منطقة شديدة الحساسية مما 

يجعل األلم عنيفا ومستمرا لفترة بعدها.

النزيف:
وهو من اخطر مضاعفات الختان، وهو إما نزف بسيط يمهد لحدوث 

االلتهابات بسبب استخدام 
الوسائل التقليدية غير الطبية 

مثل: استعمال تراب الفرن، أو 
مسحوق البن، أو بعض اإلعشاب 

القابضة مثل )القرض( بما فيها 
من أتربة وتلوث. أونزيف شديد 

نتيجة لقطع شريان كبير أثناء 
الختان ويستدعي نقل الحالة إلى 

المستشفى وأجراء جراحة عاجلة 
وقد تحتاج الطفلة إلى نقل دم.

التلوث وااللتهابات :
حدوث التهابات نتيجة أن العملية تتم بدون تنظيف للمنطقة المعنية، 

أو تعقيم لآلالت المستعملة، أو عدم تطهير يدي من يجري العملية، أو 
المكان الذي تجري فيه العملية. مما يتسبب 

عنه حدوث التهابات موضعية تؤدي إلى 
تأخر التئام الجرح وقد يمتد االلتهاب إلى 
الجهاز التناسلي الداخلي أو إلى الجهاز 

البولي. وقد يكون هذا االلتهاب صديديا أو 
نتيجة لإلصابة بميكروب التيتانوس خاصة 

في المناطق الريفية والشعبية . 

التشوه الخارجي:
التشوه الخارجي حيث تلتئم الجرح بنسيج ليفي محدثا تشويها بالمكان 
وقد تحدث ندب مؤلمة نتيجة لحدوث االلتهابات. وفي بعض األحوال 

يحدث التشوية نتيجة لعدم إزالة أجزاء متساوية من على جانبي 
المنطقة أو نتيجة ترك زوائد جلدية 
تنمو وتتدلى بعد ذلك مما يستدعي 

تكرار أجراء العملية في وقت قريب 
أو يستدعي أعادتها. 
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اضطرابات التبول:
اضطرا بات التبول مثل: انحباس 
البول نتيجة للخوف من األلم، أو 

سلس في البول، أو تبول الارادي، 
وكذلك الحرقان أثناء التبول 

)الصماخ البولي(.

مشاكل متعلقة بالوالدة:
يصعب في بعض الحاالت فحص السيدة فحصا نسائيا نظرا لوجود 

فتحة ضيقة جدا وبالتالي يصعب 
تحديد وضع الجنين. كما تسبب الوالدة 
تمزقات وتهتكات خارجية تشمل فتحة 
البول وفتحة الشرج؛ ولذا البد من فتح 

الخياطة ثم أعادتها بعد الوالدة. 

وقد تؤدي الوالدة المتعسرة إلى وفاة 
الجنين أثناء الوالدة أو إلى والدة طفل 

متخلف عقليا نتيجة للضغط الزائد 
على الرأس بسبب طول مدة الوالدة أو 
بسبب التدخل الستخراج الجنين الذي 

تعسر والدته باالالت.

 اضرار الختان النفسية واالجتماعية:

األثار النفسية لهذه العملية:
1- القلق 

قد يبدأ القلق لدى الفتاة قبل حدوث 
الختان نفسه. ويزداد هذا القلق ليصبح 

رعبا شديداعندما تسمع الفتاة عن موعد 
ختانها، خاصة إذا كان لديها خبرات 

سلبية سابقة لما حدث ألقاربها.

2- الصدمة النفسية
تحدث نتيجة اكتشاف الفتاة أن كل ما قيل لها عن فوائد الختان وأهميته 

غير صحيح. وأنها تجربة في غاية األلم، يدفعها إليها أقرب الناس 
وأحبهم بالنسبة لها.

 
3- الشعور بالخزي وتشويه صورة الذات

حيث ال تصدق الفتيات المبررات التقليدية لهذه 
الممارسة. وتشعرن بالمهانة أن الختان ضروري 

للحفاظ على أخالقها وحمايتها من اإلنحراف.
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4- الخوف من الزواج
يترك الختان ذكرى مؤلمة في 

نفس الفتاة تتذكرها وينتابها الخوف 
خاصة عندما يقترب موعد زفافها.

اإلشباع  إلى  الوصول  عدم   -5
الجنسي

يزداد هذا االحتمال كلما زادت 
درجة التشويه لألعضاء التناسلية 

الخارجية، فتكثر التوترات وتحدث مشكالت اجتماعية عديدة.

6- عدم اإلقبال على العالقة الجنسية
قد تكره المرأه المعاشرة الزوجية مع تكرر عدم الوصول لإلشباع 
وشعورها ببعض األلم أثناء الجماع. وقد يؤدي تكرار هذا الشعور 

على المدى البعيد إلى قلة نشاط مركز الغريزة بالمخ، مما يؤدي إلى 
عدم الرغبة في المعاشرة كلية.

7- اإلحباط واالكتئاب )لدى 
الزوجين(

قد يحدث اكتئاب أو عصبية 
زائدة لدى بعض السيدات 
في حالة اإلحباط الجنسي 
المتكرر. كذلك قد يشعر 

الزوج بالعجز واإلحباط لشعوره بعدم قدرته على إشباع رغبات 
زوجته. 

قانون العقوبات المادة 242 مكرر؟
نصت المادة )242( مكرر من قانون 

العقوبات على تجريم ممارسة ختان اإلناث 
ومعاقبة على من يقوم بها وذلك كما يلي:

»يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 3 أشهر وال تجاوز سنتين أو 
بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز خمسة آالف جنيه كل 
من أحدث الجرح المعاقب علية في المادتين 241 ، 242 من قانون 

العقوبات عن طريق إجراء ختان ألنثى«

فإذا تم بتر جزء من األعضاء التناسلية الخارجية للفتاة، عدت الواقعة 
جناية إحداث عاهة مستديمة، ويعاقب عليها الجاني بالسجن من 3 
إلى 5 سنين. أما إذا كان الجرح صادرا عن سبق اإلصرار فيحكم 

باألشغال الشاقة من 3 إلى10 سنين.

وإذا أفضي ختان الفتاة إلى وفاة الفتاة المجني عليها، عوقب الجاني 
عن جريمة إحداث الجرح المفضي إلى الموت، وهذا في حالة وفاة 

الفتاة كنتيجة للنزيف الشديد أو الصدمة العصبية أو التخدير، وهو ما 
يعرض الجاني إلى معاقبته بالسجن من 3 إلى 7 سنوات أو 

باالشغال الشاقة. أما إذا أقرن ذلك بسبق إصرار، فتكون العقوبة 
السجن أو السجن المشدد.


