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الممخص
استيدفت الدراسة التعرؼ عمى توجيات اآلباء واألميات الريفيات نحو ظاىرة ختاف اإلناث ،وتحديد أسباب استمرار أو انحسار ىذه
الظاىرة .وقد أجريت دراسة ميدانية عمى عينة عشوائية قواميا  189مف أرباب وربات األسر مف قرية بمقطر الشرقية وتوابعيا بمركز أبو حمص
بمحافظة البحيرة .وأشارت نتائج الدراسة إلى أف  %52مف المبحوثيف يؤيدوف منع ختاف اإلناث ،وأف  %38يؤيدوف إجراء الختاف ،فى حيف لـ
يحدد  %10منيـ موقفيـ تجاه ىذه القضية .ومع ذلؾ فقد أوضحت النتائج أف ختاف اإلناث مف الناحية الواقعية مازاؿ منتش ار بدرجة كبيرة عمى
الرغـ مف تحريمو قانونيا .وكاف أىـ مبررات المؤيديف لمختاف المحافظة عمى عفاؼ الفتيات ،وأف الديف يحث عمى إجرائو وأنو تقميد متوارث،
بينما كانت أىـ مبررات المعارضيف ما يسببو مف أضرار صحية ونفسية لمفتيات ،وعدـ االقتناع بأف إجراءه واجب دينى .وقد أوضحت نتائج
الدراسة وجود عالقات معنوية إحصائيا بيف رأى المبحوثيف فى منع أو عدـ منع ختاف اإلناث وكؿ مف متغيرات الجنس والمستوى االقتصادى
لممبحوثيف والمستوى التنموى لمقرية .وقد سعت الدراسة – استنادا إلى نتائجيا – إلى تفسير وتحميؿ أسباب استمرار أو إنحسار ظاىرة ختاف
اإلناث مف الناحية السوسيولوجية مف خالؿ منظور المعيار االجتماعى الذى يرى أف التوقعات االجتماعية المتعمقة بختاف اإلناث تمعب الدور
األىـ فى استمرار أو إنحسار ىذه الممارسة .وخمصت الدراسة إلى اقتراح عدة طرؽ وآليات لمواجية ظاىرة ختاف اإلناث خاصة فى المناطؽ
الريفية.

كممات دليمية :ختان اإلناث ،الريف ،المعايير االجتماعية.

المقدمة

ختاف اإلناث مف الموضوعات التى ثار حوليا كثير

 74لعاـ  1959أنو يحرـ بتاتاً عمى غير األطباء القياـ

بعممية الختاف ،وأف يكوف الختاف جزئياً ال كمياً لمف أراد،

مف الجدؿ ما بيف مؤيد ومعارض ،فقد تباينت آراء الفقياء

ومنع إجراء عممية الختاف بوحدات و ازرة الصحة ،وعدـ

بشأنيا ،واختمؼ رأى األطباء فييا ،فمف الفقياء مف رأى

التصريح لمدايات بالقياـ بيا.

أنو واجب ،ومنيـ مف رأى أنو مكرمة ،ومنيـ مف رأى أنو
عادة وليس عبادة ،وأف األطباء ىـ المرجع فيو ،غير أف

وفى عاـ  1990زادت الضغوط عمى الحكومة

لمنع ممارسة ختاف اإلناث كمياً ،خاصة بعد أف أوصت

األطباء بدورىـ لـ يحسموا أمرىـ ،فقد ذكروا لمختاف فوائد،

لجنة القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة التابعة

وعددوا لو أض ار اًر.

لألمـ المتحدة الدوؿ األطراؼ بأف تتخذ التدابير المناسبة

وبعيداً عف ىذا الجدؿ كاف الواقع يشيد بانتشار

ممارسة ختاف اإلناث عمى نطاؽ واسع فى المجتمع

والفعالة الرامية إلى القضاء عمى عادة ختاف اإلناث ،وأف
تتضمف سياساتيا الصحية الوطنية أساليب مناسبة تيدؼ

المصرى ،وخاصة فى المناطؽ الريفية ،وذلؾ فى غيبة

إلى القضاء عمى ختاف اإلناث فى إطار الرعاية الصحية

مف التشريعات التى تمنع ىذه الممارسة أو تنظميا.

العامة ،وأف تضمف الدوؿ األطراؼ فى تقاريرىا المقدمة

وعندما بدأت تتعالى أصوات المعارضيف ليا صدر فى
عاـ  1959أوؿ نص بشأف ختاف اإلناث فى مصر ينظـ

إلى المجنة معمومات حوؿ التدابير التى اتخذتيا لمقضاء

عمى ختاف اإلناث( .محمود.)2004 ،

إجراءه ،ولكنو ال يحرمو ،حيث جاء فى القرار الوزارى رقـ
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وفى سنة 1996رأى مجمس الشعب المصرى أثناء

 .4التعرؼ عمى أسباب اإلبقاء عمى ختاف اإلناث أو

مناقشتو قانوف الطفؿ أف المادة  240مف قانوف العقوبات

منعو.

وأنو ليس ىناؾ داعى لوجود مادة منفردة لتحريـ ختاف

واألميات نحو منع ختاف اإلناث.

تكفى لتحريـ عممية تشويو األعضاء الجنسية لإلناث،

اإلناث ،ويمكف لمفتاة االقتصاص ممف أخطأوا فى حقيا
عف طريؽ تقديـ شكوى ضدىـ.

 .6تقديـ مقترحات مستندة إلى نتائج الدراسة يمكف
االستفادة بيا فى التعامؿ مع ظاىرة ختاف اإلناث،

وقد أقر مجمس الشعب المصرى فى يونيو 2008

قانوناً يحرـ ختاف اإلناث إال فى حالة الضرورة ،وأصبح
يعاقب مف يقوـ بالختاف بالسجف لمدة تتراوح بيف ثالثة
أشير وعاميف وغػرامة قد تصؿ إلى

 .5تحديد عالقة بعض المتغيرات بتوجيات اآلباء

 5آالؼ جنيياً

( .)Wikipedia, 2015ومف ثـ أصبح ينظر إلى ختاف
اإلناث عمى أنو نوع مف االنتياؾ البدنى لإلناث والذى

يحرمو القانوف .وتقوـ كثير مف المنظمات الحكومية

وخاصة فى المناطؽ الريفية.
االستعراض المرجعى

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإف ختاف اإلناث أو

الخفاض أو تشويو األعضاء التناسمية األنثوية كميا

مصطمحات تطمؽ عمى أى عممية تتضمف إزالة جزئية أو
كمية لألعضاء التناسمية األنثوية دوف وجود سبب طبى
لذلؾ (  .)Wikipedia, 2015وتختمؼ طريقة ممارسة ىذه

واألىمية بحمالت إعالمية وتنظيـ برامج وندوات تثقيفية

العممية حسب المكاف وحسب التقاليد ،لكنيا تجرى فى

لمقضاء عمى ختاف اإلناث ،وتشجيع السياسييف والمينييف

بعض المناطؽ دوف أى تخدير موضعى ،وقد تستخدـ

وعمماء الديف والمجتمع عمى جميع المستويات لمتعاوف فى
التأثير عمى مواقؼ الناس فى صالح القضاء عمى ختاف
اإلناث.
ولكف إلى أى درجة نجحت تمؾ الجيود فى القضاء
عمى تمؾ الظاىرة أو الحد منيا؟ وما مدى انتشارىا

خاصة فى المناطؽ الريفية؟ وما ىى العوامؿ التى تساعد
عمى بقائيا أو القضاء عمييا؟ ىذه بعض التساؤالت التى

تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عمييا ،فى محاولة

شفرة حالقة أو سكيف بدوف تعقيـ أو تطيير لتمؾ األدوات
المستخدمة فى العممية .ويختمؼ العمر الذى تجرى فيو
ىذه العممية مف أسبوع بعد الوالدة وحتى سف البموغ.

وحسب تقرير "اليونيسيؼ" فإف أغمب اإلناث التى

أجريت عمييف عمميات الختاف لـ يتعديف الخامسة مف
العمر .وتشير التقارير اإلحصائية عف ختاف اإلناث أف
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عدد الالتى أجريت ليف عممية الختاف يتجاوز

مميوف أنثى حوؿ العالـ .ويبمغ عدد الفتيات الالتى تجرى

إللقاء مزيد مف الضوء عمى مختمؼ جوانب ىذه الظاىرة
خاصة فى المناطؽ الريفية.

ليف ىذه العممية سنوياً حوالى

عممية ختاف اإلناث باعتبارىا أحد الطقوس الثقافية

أىداف الدراسة:

والدينية فى أكثر مف  27دولة فى شرؽ وغرب أفريقيا

تستيدؼ الدراسة بصفة محددة إلى تحقيؽ األىداؼ

التالية:
 .1التعرؼ عمى مدى انتشار ظاىرة ختاف اإلناث فى
إحدى المناطؽ الريفية.

 2مميوف فتاة .وتمارس

ومعظـ مناطؽ الوطف العربى وبعض المناطؽ فى آسيا

وضمف جماعات المياجريف فى أوروبا وأمريكا واستراليا.
وتعتبر مصر أكثر دوؿ العالـ مف حيث عدد الفتيات
الالتى أجريت ليف عمميات الختاف ،حيث بمغ عددىف

 .2التعرؼ عمى العمر الذى يتـ عنده ختاف اإلناث

حوالى  27مميوف أنثى فى عاـ  2008مف جممة اإلناث

 .3التعرؼ عمى توجيات اآلباء واألميات الريفييف نحو

جممة اإلناث فى سف اإلنجاب ،وقد كانت ىذه النسبة

والقائموف بو.

ممارسة أو منع ختاف اإلناث.
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فى عمر اإلنجاب ،ويمثؿ ىذا العدد حوالى

أكثر ارتفاعاً فى عاـ

 ٪91مف

 ،1995حيث بمغت  ٪97وفقاً
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لنتائج مسح صحى قامت بو و ازرة الصحة ليذه الظاىرة.

الصحى لعاـ  2005إلى وجود عالقة عكسية بيف

).)Wikipedia, 2015

المستوى التعميمى لممرأة وتأييدىا الستمرار ممارسة

وتشير نتائج بعض الدراسات والمسوح الديموجرافية

الختاف ،كما أف النساء العامالت كف أقؿ تأييداً لمختاف

والصحية التى أجريت فى مصر أف نسبة تأييد استمرار

مف النساء غير العامالت ،والنساء األكبر عم اًر كف أكثر

الزواج ( 49 – 15سنة) قد بمغت  ٪80فى عاـ 1995

لمتعبئة العامة واإلحصاء .)2007 ،وأشارت نتائج المسح

إجراء الختاف لإلناث بيف السيدات الالتى سبؽ ليف

تأييداً لمختاف مف السناء األصغر عم اًر (الجياز المركزى

(المجمس القومى لممرأة )2004 ،وانخفضت ىذه النسبة

الصحى الديموجرافى لعامى

 2003و  ٪67.5عاـ ( 2005الجياز المركزى لمتعبئة

المتعممات .وقد وجد كؿ مف بيرج ودينشف

العامة واإلحصاء.)2007 ،

) Denision. 2013أف المتغيرات االجتماعية واالقتصادية

إلى  ٪75.3فى عاـ  2000والى  ٪71.1فى عاـ

وعمى مستوى الريؼ والحضر فى مصر توضح

نتائج المسح الديموجرافى الصحى لسنة  1995أف نسبة
النساء الالتى ختنت إحدى بناتيف أو ينويف ختاف إحدى
بناتيف تبمغ  ٪95.9فى الريؼ مقابؿ  ٪77فى الحضر.
وفى المسح الصحى لعاـ

 2000بمغت ىذه النسبة

 1995و  2000إلى أف

النساء األميات أكثر تأييداً لختاف اإلناث مف النساء

(Berg and

والتى تشتمؿ عمى المستوى التعميمى والثروة ىى مف بيف

العوامؿ المرتبطة بتغيير.

وتشير نتائج المسح الديموجرافى الصحى لعاـ
 2000أف متوسط عمر الفتاة عند إجراء الختاف يبمغ
حوالى  9سنوات ،وأف غالبية ىذه العمميات تجرى فى

٪90فى الريؼ مقابؿ  ٪68.9فى الحضر( .المجمس

المنزؿ بنسبة

القومى لممرأة ،)123 :2004 ،وتوضح نتائج المسح

 ،٪27.6وفى منازؿ األقارب والجيراف بنسبة

الديموجرافى الصحى فى عاـ  2005أف نسبة المختتنات

(المجمس القومى لممرأة .)2004 ،وأوضحت نتائج دراسة

فى الريؼ تبمغ  ٪98.3مقابؿ

 ٪92.2فى الحضر

(الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء،

.)130

:2007

وأوضحت نتائج دراسة أبو سالـ ( )163 :2007

 ،٪64.8وفى عيادات خاصة بنسبة

٪1.9

أبو سالـ( )2007أف  ٪75مف عمميات ختاف اإلناث فى
بعض قرى البحيرة أجريت عمى فتيات تتراوح أعمارىف

بيف  13 – 8سنة ،وأف حوالى  ٪65مف عمميات الختاف
يقوـ بيا أطباء متخصصوف فى عياداتيـ ،وأف  ٪17مف

أف غالبية األزواج والزوجات فى بعض قرى محافظة

العمميات يقوـ بيا سيدات متجوالت فى القرى(بدويات)

البحيرة قد أعربوا عف اعتزاميـ إجراء عممية الختاف

و ٪7.9مف العمميات يقوـ بيا الدايات .مما سبؽ يتبيف

لبناتيـ مستقبالً .وأشارت نتائج دراسة العزبى (

)2011

فى بعض مناطؽ محافظة المنوفية أف  ٪50مف األزواج
والزوجات فى عينة الدراسة يؤيدوف ختاف اإلناث مقابؿ

 ٪30ال يؤيدونو ،فى حيف لـ يحسـ حوالى  ٪20أمرىـ
تجاه تمؾ المسألة.

وفيما يتعمؽ بالعوامؿ التى تؤثر عمى ظاىرة ختاف

أف ظاىرة ختاف اإلناث مازالت منتشرة فى مصر ريفاً

وحض اًر حتى بعد أف أصبحت محرمة قانونياً واف كانت
أقؿ مما كانت عميو فى الماضى.

وتوضح البحوث والدراسات أف ىناؾ كثي اًر مف

األسباب والمعتقدات والدوافع الثقافية واالجتماعية والنفسية

وراء استم ار ممارسة ىذه العادة فى مصر،

اإلناث أشارت نتائج أبو سالـ (  )2007إلى وجود عالقة
معنوية إحصائياً بيف مستوى تأييد الختاف مف ناحية وكؿ

مف المستوى االقتصادي لألسرة ومينة األزواج وأعمارىف

مف ناحية أخرى .وأشارت نتائج المسح الديموجرافى

وأىميا ما يمى:
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 .1الختاف ىو محاولة لمسيطرة عمى الرغبات الجنسية

مف البوؿ ،ومشاكؿ صحية فى قناة البوؿ ،ومشاكؿ

لممرأة ،وذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى عفة البنت

فى الدورة الشيرية ،وصعوبة الجماع ،ومشاكؿ فى

وشرؼ العائمة ،ومف ثـ حمايتيا مف الوقوع فى
الرذيمة.
 .2الختاف ىو تجميؿ لتمؾ األعضاء التناسمية قبيحة
المنظر والتى يمكف أف تنمو وتتضخـ لتصير مثؿ
أعضاء الذكورة إذا لـ تستأصؿ .وأيضاً فيذه

الحمؿ والوالدة ،وربما اإلصابة بأحد األمراض التى
تنتقؿ عف طريؽ الدـ( .يوـ جديد،

2015؛

الشرقاوى.)1997 ،
 .2القوؿ بأف الزوجة المختتنة ال ترىؽ زوجيا فى
العالقة الجنسية غير صحيح ،ألف عممية الختاف قد

األعضاء غير نظيفة واف ارزاتيا ذات رائحة كريية،

تسبب البرود الجنسى لدى الزوجة ،ومف ثـ عدـ

لذا فالختاف مطموب مف أجؿ النظافة.

اإلحساس بالمتعة لدى الزوجيف ،وأف المرأة بشر

 .3الفتاة المختتنة ال ترىؽ زوجيا فى العالقة الجنسية،
وىى فى الوقت نفسو تستطيع أف تحافظ عمى شرؼ
زوجيا فى حالة غيابو أو مرضو.

 .4القبوؿ والتكيؼ االجتماعى ،فالمرأة غير المختتنة
منتقدة وسط أقاربيا وجيرانيا ومجتمعيا ،وقد ال تجد
مف يتزوجيا ،وتكوف عرضة لمشائعات التى تموث

سمعتيا وصورتيا االجتماعية.

 .5الختاف مف الواجبات الدينية التى حث عمييا
اإلسالـ.
 .6أف ختاف اإلناث مف العادات والتقاليد الموروثة منذ
زمف بعيد حتى أصبح إجراؤه أم اًر ممزماً ،وأصبح

جزءاً مف ىويتنا الوطنية (منظمة الصحة العالمية،

يحؽ ليا ما ينكره البعض عمييا.
.3اإلدعاء بأف األعضاء التى يتـ بترىا غير نظيفة

مردود عميو بأف النظافة سموؾ شخصى يجب أف

تحرص األـ عمى تعميمة لمبنت مف الصغر وليس
لو عالقة ببتر األجزاء.
 .4والقوؿ بأف الختاف يحمى الفتاة مف اإلثارة الجنسية

التى قد تؤدى إلى الوقوع فى الخطأ ويحافظ عمى

عفتيا ىو قوؿ خاطئ ،ألف اإلثارة ال ترتبط بكبر
أو صغر األعضاء التى يتـ إزالتيا ولكنيا تبدأ مف
المخ ،ولذا فإف التربية الدينية القويمة والتوعية
المستمرة بحقائؽ الحياة والتعمـ ىى وحدىا سبيؿ

عفة البنت وطيارتيا ،وليس ببتر جزء مف

2015؛ يوـ جديد2015 ،؛ أبو سالـ2007 ،؛

أعضائيا .فإذا ختنا بناتنا حتى ال يقعف فى الخطأ

موقع اإلسالـ.)2015 ،

فعمينا أف نقطع أيدييف حتى ال يسرقف ولسانيف

ومف الناحية األخرى ال يجد المعارضوف لعممية

حتى ال يكذبف ،وأرجيمف حتى ال يذىبف إلى أماكف

ختاف اإلناث فائدة مف وراء إجرائيا ،ويعددوف األضرار
الصحية الجسمية والنفسية واألضرار االجتماعية التى
تنتج عنيا ومف بينيا مايمى:
 .1األضرار الصحية ،وتشتمؿ عمى أضرار قصيرة

المعاصى.

 .5تعتبر عممية الختاف انتياكاً صريحاً لحؽ المرأة

وتميي اًز ضدىا ألنيا تتـ والفتاة صغيرة ال تقوى عمى

مجابية المجتمع واالعتراض ،وألنيا تتـ دوف عمميا

المدى ،وتتمثؿ فى اآلالـ وجرح األنسجة المجاورة،

فى أغمب األحياف ،كما أنيا تعتبر انتقاصاً لكرامتيا

التى قد تحدث نتيجة التموث ،وفشؿ التئاـ الجرح،

عمى التحكـ فى غريزتيا ،وىو ما ينطوى عمى

والمزؽ نتيجة مقاومة البنت إلجراء العممية،

عنؼ ضد المرأة( .المجمس القومى لممرأة2004 ،؛

باإلضافة إلى الصدمة النفسية لمفتاة الصغيرة .أما

.)UNICEF, 2013

والنزيؼ الحاد ،واالحتباس الشديد لمبوؿ ،والعدوى

األضرار طويمة المدى فتتمثؿ فى صعوبة التخمص

478

وانسانيتيا ألنيا تجرى العتبار المرأة غير قادرة

)Vol. 60, No. 3, pp. 475-489, 2015 (Arabic
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أربع مراحؿ ،األولى منيا ىو نوع مف أنواع عمميات

يدعى مؤيدوه ،وال يوجد نص دينى صريح يوجبو

التجميؿ التى ينصح بيا األطباء عند الحاجة إلييا ،وىذا

لقد ثار كثير مف الجدؿ حوؿ موقؼ الديف

اشتير أف اسميا ختاف عند األطباء إال أنيا فى حقيقتيا

فى حقيقة األمر.

ىو الختاف فى مفيوـ المسمميف ،أما المراحؿ األخرى واف

اإلسالمى مف ختاف اإلناث ،لذا فمف األىمية بمكاف طرح
الرؤى المختمفة حوؿ ىذا الموضوع بإيجاز .لقد اختمؼ

تمثؿ عدواناً فى مفيوـ الشرع الشريؼ ،لما فييا مف

التجنى عمى عضو ىو مف أكثر األعضاء حساسية،

عمماء الفقو والمذاىب المختمفة فى حكـ ختاف اإلناث أو

حتى إف ىذا العدواف يستوجب العقوبة والدية الكاممة إذا

ومف يقوؿ إنو مجرد مكرمة لممرأة .فعند األحناؼ مكرمة

اهلل عميو وسمـ أنو ختف بناتو ،كما أنو لـ يرد نص شرعى

وعند المالكية مندوب وعند الشافعية واجب وعند الحنابمة

صحيح صريح يأمر المسمميف بأف يختنوا بناتيـ ،ولذلؾ

).(Wikipedia. 2015

كاف استمرار تمؾ العادة مف باب المباح عند عدـ ظيور

الخفاض كما يطمؽ عميو فمنيـ مف يوجبو ومف يستحبو

مكرمة غير واجب

والذيف يدافعوف عف ختاف اإلناث مف رجاؿ الديف

أدى إلى إفساده .وفوؽ ذلؾ كمو ،فمـ يرد عف النبى صمى

األضرار ،أما مع ظيور األضرار البالغة التى قد تصؿ

يقولوف إنو مف سنف الفطرة وىدى النبى عميو الصالة

إلى الموت بما قرره أىؿ الطب فى المراحؿ الثالث

والسالـ فال يجوز إلغاؤه أو تجريمو (الشرقاوى.)1997 ،

األخرى فيكوف منعو حينئذ واجباً .وأشار أيضاً إلى اف

دينياُ فيمثميـ رأى مفتى الجميورية الدكتور فريد واصؿ فى

المممكة السعودية (جمعة.)2012 ،

أما الذيف يقولوف أنو غير ممزـ دينياً وغير منيى عنو
أف مسألة الختاف محسومة وىى تدور فى إطار واحد

يؤكد أف الختاف سنة تنظيمية ،فالسنة لـ تأمر بو أمر

أغمب الدوؿ اإلسالمية ال تختف النساء كما ىو الحاؿ فى
مما سبؽ يستخمص أف ختاف اإلناث فى الديف

اإلسالمى ليس ممزماً وليس ممنوعاً إال إذا تبيف ضرره

إلزاـ ولـ تنو عنو ،واإلسالـ ترؾ ذلؾ لألسرة وألىؿ الخبرة

الذى يقرره األطباء.

العدوؿ مف األطباء المتخصصيف ،الذيف يقرروف ما ىو

منيجية الدراسة الميدانية

الصالح بالنسبة لمف يتـ خفاضيا (الشرقاوى.)44 ،

وقد نشر الدكتور العوا عدة مقاالت فى عاـ 1994

يمكف تصنيؼ الدراسة الحالية عمى أنيا استكشافية

 Exploringمف جية وتحميمية أو تفسيرية

Explanatory

وعاـ  1996تدور كميا حوؿ نسؽ واحد ىو أف ختاف

مف جية أخرى .فمف ناحية تسعى الدراسة إلى الكشؼ

البنات ليس سنة وال مكرمة فمـ يصح فيو حديث نبوى

عف مدى انتشار ظاىرة ختاف اإلناث فى بعض المناطؽ

يثبت مشروعيتو وىو فى الوقت ذاتو ضار بصحة المرأة

الريفية خاصة بعد تحريـ إجرائيا قانونياً ،والتعرؼ عمى

يبيحونو مغموطة .وبعضيـ ناقؿ غير بصير نقؿ فى بحثو

وجية نظرىـ ،ومف ناحية أخرى ،تسعى الدراسة إلى

مف الكتب التى وجدىا أمامو بعض الكالـ وغفؿ عف

اختبار عدة فروض بحثية عف عالقة بعض المتغيرات

باقيو(الشرقاوى.)85 :1997 ،

االجتماعية واالقتصادية بموقؼ المبحوثيف مف منع ختاف

وجريمة جنائية ترتكب فى حقيا ،وأف مفاىيـ الذيف

أما الدكتور عمى جمعة مفتى الجميورية السابؽ

فيرى أف قضية ختاف اإلناث ليست قضية دينية تعبدية

رأى أرباب األسر فى منع ختاف اإلناث ومبررات ذلؾ مف

اإلناث ،والتى يمكف أف تفيد فى تفسير تأييد أو رفض
ىذه الظاىرة.

فى أصميا ،وانما ىى قضية طبية عادية ،أى مف قبيؿ

منطقة الدراسة

ونصائحيـ ،ويضيؼ أف الختاف كما يصفو األطباء عمى

وتوابعيا والتى تتبع إدارياً مركز أبو حمص بمحافظة

موروث العادات واالعتماد عمى أقواؿ األطباء

قد أجريت الدراسة الميدانية فى قرية بمقطر الشرقية
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البحيرة ،والتى تعتبر بصفة عامة محط اىتماـ كمية

بحوالى  786وحدة معيشية فى القرية و

الزراعة بجامعة اإلسكندرية وقسـ التنمية الريفية باعتبارىا

معيشية فى التوابع وقت إجراء الدراسة .وقد تـ اختيار

االىتمامات البحثية والتنموية مف جانب جامعة

والتوابع بطريقة عشوائية منتظمة

اإلسكندرية .فضالً عمى ذلؾ فإف قرية بمقطر الشرقية

 sampleحيث تـ تحديد حجـ كؿ مف العينتيف باستخداـ

إحدى محافظات إقميـ اإلسكندرية الذى يحظى بأولوية

وتوابعيا فى ضوء الخبرات البحثية السابقة تشبو إلى حد

كبير معظـ الريؼ المصرى مما قد يعطى لنتائج الدراسة
مصداقية فى التعبير عف المناطؽ الريفية المشابية ،مع
التسميـ بأف الدراسة الحالية تعتبر دراسة حالة
 Studyلممنطقة المختارة.
وقد رؤى دراسة كؿ مف القرية والتوابع نظ اًر لمتبايف

المتوقع فى المستوى التنموى بيف القرية وتوابعيا ،حيث
إف قرية بمقطر الشرقية ىى القرية األـ ويوجد بيا مقر
الوحدة المحمية وكؿ مف المجمس التنفيذى والمجمس
الشعبى المحمى لموحدة المحمية ،كما يتواجد بيا معظـ

المنظمات الخدمية والتنموية ،فى حيف تكاد تخمو معظـ
التوابع مف مثؿ ىذه الخدمات.
ونظ اًر ألف درجة توافر المنظمات المحمية ىى مف

أىـ محددات المستوى التنموى لمقرية كما أشارت إليو

نتائج دراسات سابقة(جامع وآخروف )38 :1987 ،وكذلؾ
الوضع اإلدارى لمقرية(العزبى .)20 :1989 ،فإف قرية

بمقطر الشرقية سوؼ تعتبر فى الدراسة الحالية ىى القرية
ذات المستوى التنموى األعمى نسبياً ،مقارنة بالتوابع ذات

المستوى التنموى األدنى نسبياً ،ويرجع حرص الدراسة

عمى وجود التبايف التنموى فى المنطقة المختارة لمدراسة

نظ اًر لألىمية النظرية المتوقعة لمتغير المستوى التنموى

لمقرية وتوابعيا فى التأثير عمى سموؾ وتوجيات السكاف

فيما يتعمؽ بقضية ختاف اإلناث.
شاممة وعينة الدراسة

تتكوف شاممة الدراسة مف جميع الوحدات المعيشية

بقرية بمقطر الشرقية وتوابعيا .وفى ضوء البيانات المتوفرة
لدى الوحدة المحمية لقرية بمقطر عف عدد الوحدات
المعيشية بالقرية وتوابعيا أمكف تقدير عدد تمؾ الوحدات
480

عينة مستقمة مف الوحدات المعيشية مف كؿ مف القرية
Systematic random

المعالة التالية(Kreigcie and Morgan, 1970) :
)S  X2 NP (1 - P) / d2 (N - 1)  X2 P (1 - P

حيث = S :حجـ العينة
2

Case

 2298وحدة

 = Xقيمة مربع كاى عند درجة حرية

 1ومستوى

معنوية()0.1

 = Nحجـ الشاممة

 = Pنسبة احتماؿ وجود الظاىرة()0.5
 = dنسبة الخطأ المسموح()0.05
وقد بمغ حجـ عينة الوحدات المعيشية لمقرية حوالى

 86وحدة معيشية ،وبمغ حجـ عينة الوحدات المعيشية

لمتوابع حوالى  93وحدة معيشية ،وقد رؤى زيادة حجـ كؿ
عينة خمس وحدات معيشية إضافية تحسباً الحتماؿ عدـ
إمكانية استيفاء أو عدـ صالحية بعض استمارات

االستبياف ،عمى ذلؾ أصبح العدد النيائى لعينة القرية

 91وحدة معيشية ،و 98وحدة معيشية لعينة التوابع .وقد
رؤى أف يكوف نصؼ عدد أفراد العينة تقريباً مف أرباب

الوحدات المعيشية ،والنصؼ اآلخر مف ربات الوحدات

المعيشية ،نظ اًر ألىمية معرفة رأى كؿ مف أرباب وربات
البيوت فى بعض األمور المتعمقة بأىداؼ الدراسة.

أسموب وأدوات جمع البيانات

جمعت البيانات الميدانية بطريقة المسح االجتماعى

بالعينة مف خالؿ إجراء مقابالت شخصية مع أفراد العينة
البحثية تـ خالليا استيفاء بيانات استمارة استبياف أعدت
ألغراض الدراسة ،وباإلضافة إلى إجراء المقابالت

واستيفاء االستبياف مف عينة أرباب وربات الوحدات
المعيشية أجريت أيضاً عدة مقابالت مع بعض الخبراء أو
ذوى المعرفة بشئوف القرية وتوابعيا

 ،Informantsممف

ليـ صمة بموضوع الدراسة وبخاصة طبيب الوحدة
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الصحية ورئيس الوحدة المحمية لمتعرؼ عمى المزيد مف
المعمومات عف األمور المتعمقة بموضوع الدراسة.
قياس متغيرات الدراسة
المتغير التابع :تـ قياس المتغير التابع وىو رأى المبحوث
فى منع ختاف اإلناث بمقياس إسمى مكوف مف ثالث

فئات وىما :موافؽ ومحايد وغير موافؽ.
المتغيرات المستقمة:

 .1جنس المبحوث :متغير اسمى مكوف مف فئتيف ىما:
ذكر ،أنثى.

 .2عمر المبحوث :متغير رتبى مكوف مف فئتيف ىما:

Alex. J. Agric. Res.

 .6المستوى التنموى لمقرية :وىو داللة عمى مدى توافر
المنظمات الخدمية والتنموية بالقرية أو التوابع ،وتـ

قياسة كمتغير رتبى مكوف مف فئتيف وىما :مستوى
تنموى مرتفع نسبياً (قرية بمقطر الشرقية) ومستوى
تنموى منخفض نسبياً (التوابع).
وقد استخدـ اختبار مربع كاى

( (X2فى اختبار

فروض الدراسة بعد تحويميا إلى فروض إحصائية،

واستخدـ معامؿ كرامر  Cramer's Vلقياس قوى العالقة
االقترانية بيف المتغير التابع وكؿ مف المتغيرات المستقمة
األخرى.
نتائج الدراسة

أقؿ مف  40سنة ،و 40سنة فأكثر.
 .3الحالة التعميمية :متغير اسمى مكوف مف فئتيف ىما:

 .1مدى انتشار ظاىرة الختان:

 .4مينة رب األسرة :متغير اسمى مكوف مف فئتيف

مناطقيـ فى حيف ذكر  ٪18منيـ أنيا لـ تعد منتشرة،

أمى ومتعمـ.

ىما :مزارع وغير مزارع.
 .5مستوى المعيشة ،أى المستوى االقتصادى لموحدة
المعيشية ،وتـ قياسو أوالً بمقياس رتبى مكوف مف

ثالث فئات ىى :أقؿ مف المتوسط ،ومتوسط ،وفوؽ
المتوسط ،وفقاً لمتقييـ الذاتى لممبحوث لمستوى

معيشتو بالمقارنة بأىؿ القرية عموماً .واقتضت

متطمبات استخداـ مربع كاى اختصار ىذه الفئات
الثالثة فى فئتيف فقط حيث تـ دمج فئة أقؿ مف

ذكر  ٪75مف

المبحوثيف أف ظاىرة ختاف اإلناث ال تزاؿ منتشرة فى

وذكر  ٪7أنيـ ال يستطيعوف تقرير ما إذا كانت ىذه

الظاىرة مازالت منتشرة أـ ال .ولكف  ٪80مف المبحوثيف
الحظوا أف ىذه الظاىرة تقؿ باستمرار مع الزمف ،بينما

يعتقد  ٪10مف المبحوثيف أف ىذه الظاىرة لـ تنخفض
عما كانت عميو فى الماضى ،وأعرب

 ٪10منيـ عف

عدـ قدرتيـ عمى تقرير ما إذا كانت الظاىرة تقؿ عف

الماضى أـ ال .ومف الواضح مف ىذه البيانات أف غالبية
المبحوثيف يروف أف ظاىرة ختاف اإلناث مازالت منتشرة

المتوسط وفئة متوسط فى فئة واحدة ىى :مستوى

بقراىـ ،واف كانت قد قمت عما كانت عميو فى الماضى.

معيشة منخفض نسبياً ،وسميت فئة فوؽ المتوسط

(جدوؿ .)1

مستوى معيشة مرتفع نسبياً.

جدول  :1التوزيع النسبى لممبحوثين وفقاً لتقديرىم لمدى انتشار ظاىرة الختان فى منطقة الدراسة
مدى انتشار ختان اإلناث
مازاؿ ختاف اإلناث منتش اًر بالقرية
يقؿ ختاف اإلناث بالقرية بمرور الزمف
جممة

نعم
75
80
100

٪

ال
18
10
100

ال أعرف
7
10
100

 .2عمر الفتيات عند إجراء الختان :أفاد المبحوثوف أف

 .3القائمون بعممية الختان :تبيف نتائج الدراسة أف ٪85

العمرية لمفتاة مف  14 – 7سنة ،وقميالً ما تحدث فبؿ

الخاصة ،وأف  ٪7منيا تقوـ بيا سيدة متجولة بالقرية

الغالبية العظمى مف حاالت ختاف اإلناث تتـ خالؿ الفترة

عمر  7سنوات أو بعد عمر  14سنة.

مف عمميات ختاف اإلناث يقوـ بيا أطباء فى عياداتيـ

(بدوية) وأف  ٪7مف الحاالت تقوـ بيا دايات ،وحوالى
 ٪1مف العمميات تقوـ بيا ممرضة.
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مبررات عدم الموافقة عمى منع ختان اإلناث (المؤيدون

لمختان) :تبيف مف النتائج الواردة فى جدوؿ (  )2أف أىـ
أسباب عدـ الموافقة عمى منع ختاف اإلناث أى تأييد

إجراء الختاف ىى -1 :اعتقاد المبحوثيف بأف الختاف عفة
لمفتاة ألنو يقمؿ مف اإلثارة الجنسية الزائدة التى قد تعرضيا
لالنحراؼ (  -2 .)٪47اعتقاد المبحوثيف بأف الديف
اإلسالمى يحث عمى إجراء الختاف لإلناث (  )٪32ويعتقد

بعض ىؤالء بأف الختاف فريضة دينية بينما يعتقد البعض
اآلخر بأف الختاف سنة أو مكرمة لمفتاة.

 -3يأتى فى

المرتبة الثالثة مف أسباب تأييد الختاف أنو مف العادات
والتقاليد المتوارثة التى يتحتـ المحافظة عمييا (

 -4ذكر نسبة صغيرة مف المبحوثيف (

.)٪16

 )٪3أف الختاف

يكوف ضرورياً أحياناً فى حالة تضخـ أو بروز الجزء الذى

يتـ إزالتو مما يعد نوعاً مف جراحة التجميؿ لألعضاء

التناسمية ،وأخي اًر -5 ،يرى (  )٪2مف المبحوثيف أنو مف

العيب أف يجد الزوج زوجتو غير مختتنة ،أى أف األزواج

يفضموف الزوجة المختتنة فى رأييـ.
جدول  :2التوزيع النسبى لمبررات عدم الموافقة عمى
منع ختان اإلناث

مبررات عدم الموافقة عمى منع الختان
 .1الختاف عفة لمبنت ألنو يقمؿ اإلثارة الجنسية
 .2ألف اإلسالـ يحث عمى ذلؾ
 .3عادات وتقاليد متوارثة
 .4عممية تيذيب وتجميؿ
 .5عيب أف يجد الزوج زوجتو غير مختتنة
جممة

مبررات الموافقة عمى منع ختان اإلناث:

٪
47
32
16
3
2
100

تتمثؿ أسباب

موافقة المبحوثيف عمى منع ختاف اإلناث أو بمعنى آخر
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قد تؤدى إلى الطالؽ .وذكر

 ٪10مف المبحوثيف أنيـ

يعارضوف إجراء الختاف ألنو مجرد عادة سيئة متوارثة
نتيجة الجيؿ وانخفاض مستوى الوعى ،ويرى

 ٪5مف

المبحوثيف أف الختاف قد يسبب عقـ المرأة ،ويرى  ٪5مف
المبحوثيف أف الختاف ليس لو فائدة ومف ثـ فال داعى لو،
ويرى  ٪5أف لمختاف تأثير نفسى سيئ عمى الفتيات،
وذكر  ٪5مف المبحوثيف أنيـ ال يوافقوف عمى الختاف ألنو
محرـ بحكـ القانوف.

جدول  :3التوزيع النسبى لمبررات عدم الموافقة عمى
منع ختان اإلناث

مبررات الموافقة عمى منع الختان
 .1المخاطر الصحية مف الجراحة
 .2الختاف ليس واجباً دينياً
 .3الختاف يسبب البرود الجنسى ويؤدى إلى
خالفات زوجية
 .4ألف الختاف عادة سيئة نتيجة الجيؿ
 .5ألف الختاف قد يسبب العقـ
 .6لعدـ وجود فائدة منو
 .7ألف لو تأثير نفسى سيئ عمى الفتيات
 .8ألنو ممنوع قانونياً
جممة

٪
27
23
20
10
5
5
5
5
10
0

رأى المبحوثين وفقاً لخصائصيم المختمفة فى منع ختان
اإلناث :توضح البيانات الواردة فى جدوؿ ( )4ما يمى:
تبمغ نسبة الموافقيف عمى منع ختاف اإلناث

٪52

مف جممة المبحوثيف مقابؿ  ٪38غير موافقيف ،بينما لـ
يحسـ  ٪10رأييـ تجاه تمؾ القضية .أى أف غالبية
المبحوثيف يعارضوف إجراء الختاف أو عمى األقؿ ال

يوافقوف عميو .إال أف نسبة مف يؤيدوف إجراء الختاف
ليست صغيرة .ومف الممفت لالنتباه أف نسبة مف يؤيدوف

رفضيـ إلجراء الختاف فى عدة أسباب مبينة فى جدوؿ

منع الختاف مف أرباب األسر

الختاف أو تعقبيا كالنزيؼ والتموث وغيرىا مف األضرار

الموافقيف عمى المنع أى المؤيديف إلجراء الختاف أقؿ بيف

( )3أىميا المخاطر الصحية التى قد تصاحب عممية

التى قد تيدد صحة حياة الفتيات ،وقد بمغت نسبة مف
ذكروا ىذا المبرر  ٪27مف المبحوثيف ،وجاء فى المركز
الثانى مف األىمية بنسبة  ٪23االقتناع بأف الختاف ليس
واجباً دينياً ،وذكر  ٪20مف المبحوثيف أف الختاف يؤدى

إلى البرود الجنسى لممرأة مما قد ينتج عنو مشاكؿ زوجية

 ٪55أكبر مف نسبة مف

يؤيدف منع الختاف مف ربات األسر  ،٪48وأف نسبة غير
أرباب األسر  ٪32بالمقارنة بربات األسر  .٪47وقد تبدو
ىذه النتيجة غريبة وفى حاجة إلى تفسير .ربما لمخوؼ

عمى مستقبؿ بناتيا الزواجى فى ظؿ التوقعات والضغوط
االجتماعية المؤيدة لمختاف فى الثقافة الريفية التقميدية.
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وفيما يتعمؽ بأعمار المبحوثيف تشير البيانات إلى
عدـ وجود اختالؼ كبير بيف المبحوثيف الذيف تقؿ

أعمارىـ عف  40سنة والمبحوثيف الذيف تبمغ أعمارىـ 40
سنة فأكثر فى الموافقة أو عدـ الموافقة عمى منع ختاف

المتعمميف يبدوف أكثر معارضة لعممية الختاف وأكثر تأييداً
لمنعيا بالمقارنة باألمييف ،إال أف الفارؽ بينيـ ليس كبي اًر.
وتشير النتائج إلى أف المزارعيف أكثر تأييداً لمنع

الختاف(  )٪60مف غير المزارعيف(  ،)٪50إال أنيـ أقؿ

اإلناث ،حيث تبمغ نسبة الموافقيف عمى المنع بيف الفئة

معارضة لمنع الختاف(

العمرية األصغر  ٪50مقابؿ  ٪53بيف الفئة العمرية

المزارعيف( .)٪33لذا ال يبدو وجود اختالفات جوىرية بيف

األكبر ،كذلؾ فإف نسبة غير الموافقيف عمى المنع تبمغ

أرباب األسر المزارعيف وغير المزارعيف ،وىذا ما سوؼ

 ٪42بيف الفئة العمرية األصغر مقابؿ

 ٪40بيف الفئة

العمرية األكبر.
ويبدو مف البيانات أيضاً عدـ وجود فروؽ كبيرة بيف

األمييف والمتعمميف ،حيث تبمغ نسبة المبحوثيف األمييف

الموافقيف عمى منع الختاف

 ٪49مقابؿ  ٪55بيف

المتعمميف ،كما أف نسبة غير الموافقيف عمى المنع تبمغ
٪36بيف المتعمميف ،ولكف

 ٪40بيف األمييف مقابؿ

 )٪30بالمقارنة بغير

يتـ التأكد منو مف خالؿ اختبار العالقة بيف المتغيريف
الحقاً.

ويبدو واضحاً أف االختالؼ فى مستوى المعيشة

لممبحوثيف يؤدى إلى اختالؼ فى موقفيـ مف قضية ختاف

اإلناث ،حيث تبمغ نسبة الموافقيف عمى منع الختاف بيف

منخفضى مستوى المعيشة  ٪47مقابؿ  ٪59بيف مرتفعى
المستوى المعيشى،

جدول  :4التوزيع النسبى لممبحوثين وفقاً لبعض المتغيرات ورأييم فى منع ختان اإلناث
المتغيرات

 .1الجنس
 .2العمر
 .3الحالة التعميمية
 .4مينة رب األسرة
 .5مستوى المعيشة
 .6المستوى التنموى لمقرية

ذكور
إناث
جممة
أقؿ مف  40سنة
 40سنة فأكثر
جممة
أمى
متعمـ
جممة
مزارع
غير مزارع
جممة
منخفض
مرتفع
جممة
منخفض
مرتفع
جممة

وتبمغ نسبة غير الموافقيف عمى المنع  ٪45بيف منخفضى

موافق
55
48
52
50
53
52
49
55
52
60
50
53
47
59
51
40
65
52

الرأى فى منع
محايد
13
5
10
8
12
10
11
9
10
10
17
15
8
19
11
13
6
10

الختان ()٪
غير موافق
32
37
38
42
40
38
40
36
38
30
33
32
45
22
38
47
29
38

جممة
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ويستخمص مف النتائج المتعمقة بالمستوى التنموى

المستوى المعيشى مقابؿ  ٪22فقط بيف مرتفعى المستوى

لمقرية أف نسبة أرباب وربات األسر والمبحوثيف المقيميف

المعيشى .مف ذلؾ يبدو أف العامؿ االقتصادى يعمؿ فى

فى التوابع (األقؿ مف حيث المستوى التنموى) والمؤيديف

صالح منع الختاف ،أو أف األغنياء نسبياً إذا جاز التعبير

لمنع الختاف أقؿ كثي اُر منيا بيف أرباب وربات األسر

أكثر ميالً وتأييداً لمنع الختاف مقارنة بالفقراء.
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المقيميف فى القرية الرئيسية(األعمى مف حيث المستوى

التنموى) .إذ تبمغ نسبة المؤيديف لممنع

 ٪40فى التوابع
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مقابؿ  ٪65فى القرية الرئيسية .كذلؾ فإف نسبة

التعميمى والمينة .أى أف النتائج تدعـ ثالثة فقط

المعارضيف لممنع تبمغ  ٪47فى التوابع مقابؿ  ٪29فقط

مف الفروض البحثية وال تدعـ الفروض الثالثة

فى القرية الرئيسية ،مما ال يعنى أف المستوى التنموى
المرتفع يعمؿ فى صالح منع الختاف.

عالقة بعض المتغيرات بموقف المبحوثين تجاه منع

ختان اإلناث :توضح بيانات جدوؿ( )5نتائج اختبار مربع
كاى لعالقة كؿ مف متغيرات جنس المبحوث وعمره

وحالتو التعميمية ومينة رب األسرة ومستوى المعيشة
والمستوى التنموى لمقرية برأيو فى منع ختاف اإلناث ،أى

ما إذا كاف موافقاً عمى المنع أو غير موافؽ أو محايداً

يستوى عنده الختاف أو عدمو .ويبيف الجدوؿ أيضاً قوة

العالقة االرتباطية بيف كؿ مف المتغيرات السابقة والمتغير

التابع المتمثؿ فى رأى المبحوثيف فى منع ختاف اإلناث
مقاسة بقيـ معامؿ كرامر.

األخرى.

 .2توجد عالقات ارتباطية ضعيفة نسبياً بيف المتغير التابع
وكؿ مف المتغيرات الثالثة ذات العالقات المعنوية،

وأقوى ىذه العالقات مقاسة بقيـ معامؿ كرامر ىى
عالقة المستوى التنموى لمقرية بالمتغير

التابع(  )0.256يمييا عالقة المستوى المعيشى
بالمتغير التابع (  )0.246ثـ عالقة المتغير التابع
بجنس المبحوث (.)0.212
وبالرجوع لجدوؿ(  )4الستنتاج اتجاه العالقات بيف

ىذه المتغيرات يمكف القوؿ بأف المبحوثيف المقيميف فى
القرية ذات المستوى التنموى األعمى أكثر تأييداً لمنع

ختاف اإلناث مف المبحوثيف المقيميف فى التوابع ذات

المستوى التنموى األدنى .وأف المبحوثيف ذوى المستوى

ويمكن تمخيص ىذه النتائج فيما يمى:

 .1توجد عالقات معنوية إحصائياً بيف رأى المبحوثيف
فى منع ختاف اإلناث(المتغير التابع) وكؿ مف

متغيرات الجنس والمستوى المعيشى والمستوى

التنموى لمقرية ،فى حيف ال توجد عالقات معنوية

المعيشى المرتفع أكثر تأييداً لمنع الختاف مف المبحوثيف

ذوى المستوى المعيشى المنخفض ،وأف أرباب األسر أكثر

تأييداً لمنع ختاف اإلناث مف ربات األسر.

بيف المتغير التابع وكؿ مف العمر والمستوى
جدول  :5عالقة بعض المتغيرات برأى المبحوثين فى منع ختان اإلناث مقاسو
كرامر(.)V

.1
.2
.3
.4
.5
.6

المتغيرات

الجنس
العمر
الحالة التعميمية
مينة رب األسرة
مستوى المعيشة
المستوى التنموى لمقرية

** معنوية إحصائياً عند مستوى 0.01

قيمة مربع كاى
()X2
*8.52
1.54
1.41
4.37
**11.4
**12.4

درجات الحرية

* معنوية أحصائياً عند مستوى 0.05

المناقشة والمقترحات

تنصب ىذه المناقشة عمى محاولة إيجاد تفسير

2
2
2
2
2
2

بقيم مربع كاى(  )X2وقيم معامل
قيمة معامل كرامر
()V
0.212
0.090
0.086
0.153
0.246
0.256

لقد أظيرت نتائج الدراسة أف غالبية المبحوثيف
( )٪52يؤيدوف منع ختاف البنات .ىذه النسبة قد تكوف

اجتماعى الستمرار انتشار ظاىرة ختاف اإلناث أو اإلقالع

أعمى نسبة لمؤيدى منع الختاف فى جميع الدراسات التى

عنيا ،ومف ثـ تقديـ مقترحات بالطرؽ الفعالة لمتعامؿ

أجريت فى مصر فى ىذا المجاؿ .ىؿ يمكف القوؿ فى

معيا.

ضوء ىذه النتيجة أف ىناؾ تحوالً جوىرياً فى موقؼ
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الريفييف مف ىذه الممارسة؟ ال يمكف الجزـ بذلؾ ،خاصة

عموماً فإف القوانيف مصممة لتدعيـ أعراؼ

فى ضوء ما ذكره المبحوثوف مف أف ممارسة ختاف اإلناث

المجتمع ،ولكنيا أحياناً قد تتعارض مع تمؾ األعراؼ .فى

معرفة أف توجيات الناس ليس مف المحتـ أف تتفؽ مع

عمى السموؾ المتعمؽ بختاف اإلناث مف وجية نظر

سموكيـ الفعمى ،فيناؾ عادة فجوة بيف التوجيات التى

الباحث ،فظاىرة ختاف اإلناث ال يمكف النظر إلييا عمى

يعبر عنيا شفيياً والسموؾ الفعمى بتأثير العوامؿ الموقفية

أنيا مجرد عادة شعبية ،ولكنيا كما يشيد الواقع بذلؾ

ال تزاؿ منتشرة عمى نطاؽ واسع فى قراىـ .وفى ضوء

والمعيارية التى يحدث فييا السموؾ ،كما تذىب إلى ذلؾ

بعض مقوالت نظرية الفعؿ االجتماعي االختيارى

ىذه الحالة يكوف مف الصعب فرضيا .وىذا ما ينطبؽ

تعتبر عرفاً.

والعرؼ وثيؽ الصمة بالقيـ السائدة فى ثقافة

Parsons Shils, 1962( Voluntaristic Action Theory

المجتمع ،ويما أف القيـ الثقافية متعمقة فى نفوس الناس،

 )andوالتى أيدتيا نتائج بحوث ميدانية (العزبى،

فإف الحاؿ كذلؾ بالنسبة لمعرؼ ،فالعرؼ ىو األنماط

.)1992

السموكية التى يعتقد المجتمع فى ظمو قيمو السائدة فى

عمى أى حاؿ فإف النسبة التى عبرت صراحة عف

تأييدىا لممارسة ختاف اإلناث

 ٪38ليست صغيرة،

باإلضافة إلى أف  ٪10مف المبحوثيف لـ يحسموا أمرىـ

مف ىذه القضية .السؤاؿ الذى يطرح نفسو ىنا ىو لماذا

ال يزاؿ كثير مف الريفييف يؤيدوف ختاف اإلناث ويصروف
عميو عمى الرغـ مف تحريمو قانونيا؟ البد أف ىناؾ إذف

قوى أشد تأثي اًر مف القانوف تدفع فى استمرار ىذه الظاىرة.
فما ىى تمؾ القوى؟ معرفة تمؾ القوى وتفيـ كيفية عمميا

يساعد فى تفسير أسباب استمرار ممارسة ختاف اإلناث

أو عدـ استمرارىا ،ومف ثـ البحث عف اآلليات التى يمكف

استخداميا فى التأثير عمييا.

أو تغيرت ألصبح مف المؤكد أف تط أر تغيرات عمى مدى
جبرية أو حتمية إتباع تمؾ األنماط السموكية .ومف
المعروؼ أف القيـ السائدة مترسخة فى عقوؿ الناس

ويصعب اقتالعيا أو تغييرىا بسيولو ،ويصدؽ ذلؾ
بالتالى عمى ما يرتبط بيا مف أعراؼ.

واذا ما اعتبرنا ختاف اإلناث عرفاً ،فما ىى إذف

القيـ االجتماعية المرتبطة بو فى أذىاف الناس؟ فى رأى
الباحث أف أىـ تمؾ القيـ ىى قيمة "العفة" و"شرؼ

البنت" ،ومف ثـ شرؼ العائمة .وعمى الرغـ مف أف العفة
ليست قاصرة عمى السموؾ الجنسى إلى أنيا عادة ما
ترتبط فى أذىاف الناس بمحافظة البنت عمى نفسيا ،مف

مف المعروؼ– سوسيولوجيا– أف القانوف  Lawىو

أحد المعايير االجتماعية  ،Social Normsأى القواعد
السموكية التى يتوقع الناس مف اآلخريف أف يتبعوىا،
بجانب معايير اجتماعية أخرى كالعػادات الشعبية
 Folkwaysوالعرؼ ( Mores

وقت معيف أنيا ضرورية اإلتباع ،ولو ضعفت تمؾ القيـ

Duberman and Hartjen,

 .)1979: 17واذا كانت العادات الشعبية تعرفنا بالسموؾ
الذى يعتبر مالئماً ،فإف األعراؼ تحدد ماىو الصواب

والخطأ وما ىو األخالقى وغير األخالقى ،فيى تعرؼ

الوقوع فى االنحرافات الجنسية ،والتى يعتقد البعض أف

عدـ الختاف قد يؤدى إلى وقوعيا فى الخطيئة .باإلضافة

إلى قيمة العفة التى يرتبط بيا معيار ختاف اإلناث،
فيناؾ أيضاً قيمة "التديف" إف جاز التعبير ،أو الرغبة فى
االمتثاؿ لتعاليـ الديف ،حيث يعتقد كثير مف الناس أف

الختاف واجب دينى.

إذف ،ىؿ المطموب ىو إضعاؼ تمؾ القيـ األساسية

فى الثقافة المصرية مف أجؿ إضعاؼ العرؼ المتصؿ

أعضاء المجتمع بما ينبغى عمييـ فعمو ،أما القوانيف فيى

بيا ،وىو ختاف اإلناث؟ اإلجابة قوالً واحداً ىى بالنفى.

فرضيا أجيزة سمطوية.

القيـ ،بؿ الكؿ يريد المحافظة عمييا وتقويتيا .إذف ،ما

المعايير المصاغة بطريقة رسمية ،والتى تقوـ عمى
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الذى يمكف عممو إلضعاؼ المعايير المرتبطة بيا؟

منعت الختاف ،وأف يعمؿ كمساعد ليـ فى إقناع اآلخريف

اإلجابة المنطقية والعممية عمى ىذا التساؤؿ – مف وجية

بعمؿ ذلؾ .إذف وجود المعيار القانونى والمعيار األخالقى

نظر الباحث – ىى التركيز عمى نفى أو إضعاؼ الصمة

قد يساعداف عمى تغيير المعيار االجتماعى ،ولكف ال بد

بيف المعيار والقيمة ،بمعنى إظيار أف الصمة بيف ختاف

أف تكوف ىناؾ آليات لتغيير المعيار االجتماعى نفسو.

اإلناث وقيـ "العفة" و"التديف" ىى صمة زائفة مغموطة
غير حقيقية ال تستند إلى أساس مف الحقيقة.
قبؿ التطرؽ إلى اآلليات التى يمكف أف تحقؽ ذلؾ،

يستحسف إعادة التأكيد عمى أف ممارسة ختاف اإلناث ىى
معيار اجتماعى نظ اًر لتوفر ىذه الشروط:

 -1األسر

الخبرة المتوافرة فى ىذا المجاؿ

(Rigors and

) Denision, 2013ترى أنو عندما تتخذ الجماعات موقفاً

تجاه منع الختاف فإف ذلؾ يتضمف عممية جمعية تشتمؿ

عمى التعرض لمعمومات جديدة ،ولبدائؿ محتممة ،وتفكير

متروى داخؿ الجماعة ،ونشر منظـ لممعمومات،

تجرى عمميات الختاف لبناتيا ألف اآلخريف ذوى األىمية

واعالنات عامة ،والتزامات معمنة بمعيار اجتماعى جديد.

بالنسبة ليـ قد أجروا الختاف لبناتيـ -2 .األسر تعتقد أف

كؿ ذلؾ ضرورى لتغيير التوقعات االجتماعية المحبذة

إذف توقعات اآلخريف الميميف توجو سموؾ األسر ،وتضع

يقاؿ او يفعؿ ىو الميـ فقط ،ولكف مف الذى يقوؿ ،ومف

عمييا ضغوطاً اجتماعية يؤدى عدـ االنصياع ليا إلى

الذى يفعؿ .عمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف المساند لمنع

اآلخريف الميميف يتوقعوف منيـ أف يقوموا بختاف بناتيـ.

جزاءات اجتماعية غير رسمية ولكنيا مؤثرة ،كالنقد أو

النبذ االجتماعى أو عدـ القدرة عمى إيجاد شريؾ زواجى

مناسب.
باإلضافة إلى ىذا المعيار االجتماعى فإف اآلليات

الستمرار الختاف .عالقات القوة تمعب دو اًر أيضاَ فميس ما

الختاف قائداً دينياً أو أحد األطباء المرموقيف أو قائداً

محمياً يحظى باحتراـ الناس فإف تأثيرىـ بالقطع سوؼ

يكوف قوياً فى إضفاء المشروعية عمى نبذ الممارسة وعمى
التوقعات االجتماعية المرتبطة بيا والعكس صحيح.

التى يمكف أف تنظـ السموؾ تشتمؿ عمى معايير قانونية

إف تغيير اتجاىات الفرد نحو الختاف لف يكوف

مثؿ القانوف الذى يمنع ممارسة الختاف ،ومعايير أخالقية

كافياً لنبذ الختاف عمى نطاؽ واسع .فاألسر البد أف تكوف

المعايير يمكف أف تعمؿ معاً فى تناغـ يدعـ بعضيا

– أو عمى األقؿ سوؼ يتسامحوف – التحرؾ نحو إنياء

مثؿ حرص األب عمى عمؿ ماىو فى صالح إبنتو .ىذه

بعضاً ،أو قد تعمؿ فى تضاد وتنافر .والبرامج التى

مقتنعة بأف عدداً كبي اًر مف األسر األخرى سوؼ يدعموف
الختاف قبؿ أف يشعروا بقوة كافية تعينيـ عمى عدـ ختاف

تيدؼ إلى التخمص مف الختاف تحتاج إلى استكشاؼ ىذه

بناتيـ .قد يكوف كؿ فرد فى المجتمع ضد الختاف ولكنيـ

).(UNICEF,2013: 16 – 18

الظاىرة تسمى التجاىؿ الجمعى

األنواع الثالثة مف المعايير وكيفية تفاعميا مع بعضيا

عمى سبيؿ المثاؿ التشريعات التى تمنع الختاف ال
تشجع عمى ممارستو ،ومع ذلؾ عندما يكوف المعيار
االجتماعى حاض اًر فإف الخوؼ مف النبذ االجتماعى

يعتقدوف أف اآلخريف يؤيدونو

ألنيـ يمارسونو .ىذه

pluralistic ignorance

).(UNICIEF, 2013: 19
ويمكف أف تؤدى إلى دائرة مفرغة تكوف فييا
التفصيالت الحقيقية مختفية أو مخبأة لوقت طويؿ مما

نتيجة عدـ االمتثاؿ لممعيار االجتماعى قد يكوف أقوى مف
الخوؼ مف الغرامة أو السجف .لو استمر الفرد فى رؤية

يشكؿ واقعاً اجتماعياً مدعماً الستمرار الختاف .ىذا

التجاىؿ الجمعى يرتبط بافتقاد االتصاؿ أو التواصؿ بيف

اآلخريف يمارسوف ختاف بناتيـ فإف القانوف قد ال يساعد

األفراد بشأف معتقداتيـ واتجاىاتيـ وتفضيالتيـ الخاصة

بدرجة كافية إليقاؼ الختاف .وعمى النقيض يمكف أف

التى قد تتناقض مع المعايير االجتماعية الظاىرة أو

يكوف القانوف آداه لتقوية شرعية عمؿ الجماعات التى

المسيطرة .نقيض التجاىؿ الجمعى ىو "المعرفة الشائعة
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 Common Knowledgeوالتى يمكف استثارتيا بتسييؿ

يشارؾ فيو كؿ مف النساء والرجاؿ والشباب ألنيـ

الوصوؿ لممعمومات ومناقشتيا داخؿ المجتمعات المحمية،

جميعاً أطراؼ فى ىذه القضية.

تتضمف مختمؼ الجماعات االجتماعية.

البد مف تفعيميا بواسطة شخصيات محترمة ومؤثرة

مف خالؿ أجيزة اإلعالـ والمناسبات االجتماعية التى

المتغيرات االجتماعية التى أظيرت الدراسة الحالية

 .6الجيود الموجية نحو استئصاؿ ظاىرة ختاف اإلناث
تشتمؿ عمى القادة المحمييف والدينييف واألطباء

وغيرىا مف الدراسات السابقة عالقتيا بالختاف مثؿ الحالة

الثقات .ونماذج مف النساء الالتى عانيف مف ىذه

التعميمية أو المستوى االقتصادى أو المستوى التنموى

الممارسة.

لمقرية .ربما تأتى أىميتيا مف تأثيرىا عمى درجة التعرض

 .7تنشيط دور أجيزة اإلعالـ المحمية والتوعية فى

لممعمومات الضرورية الالزمة إلحداث تغييرات فى

الجيود الموجية نحو تحقيؽ النقاط المشار إلييا

المعايير االجتماعية مثؿ المعمومات المتعمقة بأضرار

آنفاً ،مع االىتماـ بدور أساليب االتصاؿ المباشر،

المشاركة فى مناقشة الموضوع فى مختمؼ الجماعات.

المناطؽ الريفية والمتخصصيف فى الوحدات

الختاف أو عالقتو بالتعاليـ الدينية ،أو القدرة عمى

فى ضوء ما سبؽ يمكف تقديـ المقترحات التالية

عمى سبيؿ المثاؿ عف طريؽ الرائدات الريفيات فى

الصحية وأئمة المساجد وغيرىـ مف المتصميف

فيما يتعمؽ باالعتبارات الواجب مراعاتيا فى أى برنامج

بالسكاف الريفييف .قد يكوف مف المناسب ىنا

عممى ييدؼ إلى مواجية ظاىرة ختاف اإلناث وبصفة

اإلشارة إلى أف الحممة اإلعالمية المناىضة لختاف

خاصة فى الريؼ.

 .1الجيود الرامية إلنياء الختاف تتطمب الذىاب إلى ما

اإلناث التى كانت نشطة منذ عدة سنوات قد فقدت
زخميا عقب السنوات التى أعقبت ثورة يناير

وراء تحويؿ اتجاىات الفرد نحو عدـ الختاف ،وأف

 2011شأنيا مثؿ الحممة الموجية نحو الحد مف

توجو لممجتمع ككؿ بطريقة يمكنيا خفض التوقعات

اإلنجاب ،وحاف الوقت إلعادة الزخـ إلى تمؾ

االجتماعية بضرورة إجراء الختاف.

الحمالت.

 .2االستمرار الدءوب فى رفع الوعى بأضرار الختاف

 .8اإلعالف باستمرار عف أى تقدـ يحدث فى ىذا

ومزايا اإلقالع عنو ،وعالقة ذلؾ بصحة وسالمة

المجاؿ ،والحرص عمى نشر اإلحصاءات التى

الفتيات والنساء وحماية حقوقيف اإلنسانية ،وأف يتـ

تظير انخفاض نسبة المؤيديف لمختاف وارتفاع نسبة

ذلؾ بطريقة موضوعية يسيؿ نقميا إلى البسطاء

المعارضيف لو ألف مثؿ ىذه المعمومات تخفؼ مف

مف الناس.

 .3بذؿ الجيود لتصحيح سوء الفيـ بأف الختاف واجب
دينى كما سبؽ بيانو.
 .4التأكيد عمى تطبيؽ القانوف الذى يحرـ إجراء
الختاف ،وايضاح العواقب القانونية المتعمقة بختاف

الضغوط االجتماعية الواقعة عمى األسر التى تريد

منع الختاف ،وتشجيعيـ عمى عدـ ممارستو.
 .9تشجيع عدـ ختاف اإلناث ينبغى أف يحدث بالتوازى
مع العمؿ عمى تحسيف أوضاع وفرص الفتيات،
حيث ثبت أف الجيود المبذولة فى مجاؿ رفع مكانة

اإلناث لؾ مف يشارؾ فى إجرائو كأداة لتقميؿ الدعـ

المرأة فى المجتمع تسيـ فى تقميؿ االتجاىات

لمختاف.

السمبية نحو حظر الختاف.

 .5فتح النقاش فى ىذا الموضوع بطريقة عمنية محترمة
عمى كؿ مستويات المجتمع بدءاً مف األسرة وأف
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The study aims basically at identifying rural people orientations towards practice of female circumcision
and dermining factors perpetuating and hindering the continuance of this practice. A field study was
conducted in some rural areas in El-Behira governorate on a systematic random sample composed 189 heads
of households, men and women, using the social survey method.
Findings of the study indicated that 38% of the respondents support the continuance of female
circumcision and 52% oppose it, while 10% undecided. However the findings showed a widespread of the
practice in the area of the study, despite it is restricted by the law: the findings indicated significant
relationships between respondents opinions on female circumcision and each of respondents sex, economic
status and village level of development. Supporters of female circumcision believe that it controls female
sexuality and protect girls purity in addition they believe that it is a religious requirement. Respondents who
oppose female circumcision refuse it because it causes severe health harms and psychological problems to the
girls and they do not believe that it is a religious obligation.
The discussion of the study findings viewed female circumcision practice as a social norm or a behaviour
social rule. Social norm perspective has been used in the examination of the social factors that perpetuate and
that need to be addressed to promote elimination of female circumcision. The study was concluded with some
suggestions that can be used to further strengthen and refine programmes and policies aimed at eliminating
this harmful practice, particularly in the rural areas.
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