مقدمة
تس تخدم لكمة" ختان الإانث" يف مرص مكطصلح عب ى احادد وصف معحية تشصده ا ألعضاء اوتناسحية ا ألنثصدة
واوىت تمت بشلك واسع ىف مرص وتشلك انهتااك حلقصق اوفتيات واونساء ا ألساس ية وتبكس علك من أأعاكل
المتيزي ضدمه ،وتبترب مرص من أأعىل دول اوبامل ىف ممارسة ختان الإانث ،وفقًا لحمس ادلميصجراىف وصزارة اوطصحة
عام ،)EDHS 2014( 2014فاإن مبدل اخلتان بني الإانث ىف اوفئة اوبمردة من ( )49-15اوسابق وهن اوزواج
حنص  ،%92كام أأن  %16من اوفتيات من سن (  )10-5س نصات مت ختاهنن.
وحيظى ختان الإانث ىف مرص بتأأدد وقبصل جممتبى ،حيث أأن  %58من اوس يدات و %50من اورجال دؤددون
اس مترار اخلتان ( ،)EDHS 2014وكذكل أأفاد مس اونشئ واوش باب يف مرص  )SYPE2014( 2014أأن
 %70.7من الإانث و  %68.6اذلكصر ىف اوفئة اوبمردة ( )29 -10دبزتمصن ممارسة ختان بناهتم يف املس تقبل.
وقد بد أأت ادلعصة لحقضاء عىل ممارسة ختان الإانث يف مرص يف أأوائل س ببينيات اوقرن املايض ،وقد تطصاعدت
ببد املؤمتر ادلويل لحساكن واوتمنية ) (ICPDيف عام  .1996يف اوبدادة ،عاجلت مبظم ا ألنشلة ممارسة ختان
الإانث من املنظصر اوطصحي وويس من املنظصر احلقصيق .وقد أأدى ذكل اإىل تلبيب املامرسة ،وويس إاىل خفض
انتشارها ،ووفحت نس بة ختان الإانث اوىت تمت مببرفة أأطباء وممرضني اإىل .)EDHS 2014( % 82
إان اإجراء ختان الإانث من قبل ا ألطباء دبد خرقًا وقرار وزير اوطصحة رمق  271وبام  ،2007واذلي حيظر عىل
اوفردق اوليب اإجراء أأي علك من أأعاكل ممارسة ختان الإانث ،وكذكل خرقًا ونص املادة  242مكرر من قانصن
اوبقصابت ،واوىت مت تغحيظها ىف أأغسلس  2016ورتتفع عقصبة مرتكب اجلرمية من احلبس مدة ل تقل عن ثالثة
أأعهر ول تتجاوز س نتني ،اإىل اوسجن مدة ل تقل عن  5س نصات ول تتجاوز  7س نصات ،وتتحصل اوبقصبة من
جنحة جلنادة.
وعىل اورمغ من اإفدار قانصن جترمي اخلتان ىف  2008وتغحيظه اوبقصبة ىف  ،2016وكنه حىت الآن مل دؤىت مثاره
ىف اوقضاء عىل ظاهرة اخلتان ،فيكصن الإبالغ عن حالت اخلتان أأ ًمرا عددد اوندره ،حيث تمت اوبمحية ابورضا بني
ا ألهاىل و ا ألطباء ،وعادة ما دقصم اوقاىض بتخفي عقصبة املتصرطني ىف جرامئ اخلتان ،أأو اإفدارها مع اإدقاف
تنفيذها ،وقد اس تحزم ا ألمر  5س نصات وتطصل أأوىل قضااي اخلتان اإىل احملمكة ،وحىت الآن مل دنفذ أأى حمك فادر
ضد طبيب.
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حاةل "اولفةل ميار مصىس"
ما بني "معحية جتميحية" وإاخفاء اوتارخي املرىض لحلفةل ..كصاويس قضية ختان اوضحية "ميار" ابوسصيس
أأاثر وفاة اولفةل ميار محمد مصىس  17س نة حضية اإجراء معحية "اخلتان" ابوسصيس  29مادص حاةل من اوسخط
واجلدل الإعاليم ،وتس تمكل اوضحية سحسةل وفيات عهدهتا عدة احافظات جراء نفس اوبادة املصروثة واخلاطئة،
اكن أأعهرها وفاة اولفةل اإميان مبحافظة املنصفية عام  ،2003وكذكل وفاة اولفةل بدور ابملنيا عام  ،2007واولفةل
كرمية ابوغربية يف  ،2007واولفةل نرمني حضية املنصفية يف  2010وحىت وفاة اولفةل سهري اوباتع يف .2013
اكنت نيابة فيطصل ابوسصيس قد وهجت دصم  19دصويص  2016الهتام ولك من وادلة اوضحية ،انتطصار رمضان زيك
احملبصسة عيل ذمة اوقضية ،واولبيبة انددة ادلقاق اويت أأجرت اوبمحية ،وطبيب اوتخدير س يد حسني املفرج عهنم
بكفاةل  10أآلف جنيه عيل ذمة اوقضية.
وقيت اوضحية (ميار .م)  17عاما حتفها يف  29مادص املايض ،اإثر اإجراء معحية ختان مبستشفى خاص ابوسصيس
مت غحقه بقرار من احملافظ عقب وفاهتا ،وذكر تقرير اولب اورشعي أأن اوفتاة تصفت نتيجة هبصط حاد يف ادلورة
ادلمصدة واوتنفس ية بسبب نزد عددد إاثر معحية ختان أأجردت وها.
وهذه يه قضية اخلتان اوثانية اويت تطصل لحمحامك يف مرص منذ عام  – 2013أأي منذ فدور قانصن جترمي اخلتان-
وذكل عندما قضت احمكة اس تئناف املنطصصرة يف دناير  2015مبباقبة طبيب ابوسجن مع ا ألعغال اوشاقة ملدة
عامني وغحق عيادته ملدة عام يف دعصى وفاة اولفةل اوضحية "سهري اوباتع" اإثر معحية ختان ،واكن ذكل أأول حمك
و إالدانة منذ اإضافة املادة  242وقانصن اوبقصابت -واويت جترم ختان الإانث عام  ،2008اإل أأن اولبيب مل حيبس
سصى  3أأعهر من اوبامني ،أأما ىف حاةل ميار أأفدرت احملمكة قرار حببس اولبيبة وطبيب اوتخدير وا ألم ملدة
س نة مع اإدقاف اوتنفيذ وتغرميهم ،وحبس املمرضة ملدة  5س نصات وتغرميها.
وعن مالبسات ووقائع تكل احلادثة اوتقى مركز تدوين دلراسات اونصع الاجامتعى بميع أأطراف اوقضية سصاء
املهتمني أأو ادلفاع أأو املستشفى اويت متت فهيا اوصاقبة ورفد أأقصاهلم ومالبسات اوصاقبة.
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وادلة اوضحية "ميار" ترفض اهتاهما وتلاوب حبق ابنهتا "اذلي مل دأأيت" :ل ذنب يل ..حبيس "ظمل وترضية
اإعالمية"
رفضت ا ألم انتطصار رمضان ذيك ،الهتمة اويت وهجهتا وها اونيابة ،مبشاركهتا يف جرمية "ختان" ابنهتا ميار محمد
مصىس ،وقاوت إانه مت حبسها ظح ًما لأك ر من  5أأعهر ونطص ترضية و إالعالم ببد جهصم اور أأي اوبام عحهيا ،بيامن مت
ترك اوفاعل احلقيقي طحيقًا -يف اإعارة مهنا و ألطباء -مستنكرة عدم حضصر ا ألطباء املهتمني لحجحسات وعدم
حبسهم عىل ذمة اوقضية – مثحام ُطبق عحهيا -مدعية بذكل أأن "حق ابنهتا مل دنترص هل اوقضاء" بقصوها" :احلمك
عيل بس نة مع اإدقاف اوتنفيذ فيي حمك مساو
جائر وفيه ظمل يل ،أأان وست مذنبة" ،متسائةل "ملاذا دمت احلمك ي
و ألطباء املهتمني؟ ملاذا دمت حبيس نتيجة عالج ابنيت وفقا وتبحاميت ا ألطباء؟" مشرية اإىل أأهنا ذهبت ولبيبة
متخطصطصة ببد عكصى ابنهتا من مشلكة يف هجازها اوتناسيل واولبيبة أأوفت برضورة اإجراء جراحة عاجةل
لحلفةل ،و أأنه مل يكن أأماهما سصى اورضصخ لحلبيبة وبالج ابنهتا.
احايم ا ألم دلبن ابونقض عىل حبس ا ألم وإاعادة اإجراءات املمرضة
وبسؤال محمد عبد امحليد ،احايم ا ألم واملممرضة ،قال إان استناد اونيابة خللأأ اوتشخيص اوليب ويكصن سببا
لإفدار احلمك ابحلبس والك من ا ألم واملمرضة جائر ،مدعيا أأن ا ألم ويست مهتمة -حسب قصهل -فقد جلأأت
ولبيبة متخطصطصة أأكدت رضورة اإجراء جراحة لحلفةل ،مشريا اإىل أأن اوضحية وعقيقهتا أأجرات معحييت ختان قبل
هذا اوصقت بنحص مخس أأو س بع س نصات  -قبل أأن جيرم اوقانصن اإجراء تكل اجلراحات -مشريا أأن ا ألم مل تحجأأ
لإجراء غري مرشوع ووكهنا سحكت اجملرى اوبادي و ألمصر ابستشارة اولبيبة اويت أأكدت أأن اولفةل تباين من
زوائد جدلدة حتد من حركهتا اإىل جانب مضادقهتا أأثناء إارتداء املالبس واوتسبب يف رضر وهن ببد اوزواج وإااثرهتا
جنس يا ،عىل حد وففه.
وكش احملايم ،أأن اوضحية مل جترى وها اوبمحية فقط ،بل اإن عقيقهتا اوتص أأم -هنال -مت اإجراء نفس اجلراحة وها
و ألس باب ذاهتا يف حني مت تشخيص حالهتا ابإفابهتا بـ"كيس دهين" وعىل أأساسه جلأأت ا ألم لحلبيبة واويت حصلهتا
بدورها ملستشفى متخطصص -مستشفى اوقنال -ومت اإجراء اوبمحيتني ا ألوىل لحلفةل "هنال" ،مث أأعقهبا اإجراء
جراحة أأخرى لحلفةل "ميار" .و أأوحض احملايم ،أأن اولفةل اكنت فاقدة لحصعي عندما مت اإجراء اوكش اوليب عحهيا
من قبل مفتش اوطصحة ادلكتصر فديق فبحي عقب ساعتني من اإجراء اوبمحية وخروهجا من املستشفى ،مضيفا
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أأن مفتش اوطصحة أأثبت وفاهتا نتيجة "اخنفاض حاد يف رضابت اوقحب وهص دبد ع به جحلة" بسبب اإفابهتا
بزند عىل أأساسه طحب حتصدحها لحلب اورشعي.
وقال عبد امحليد أأن اولب اورشعي أأعار وصجصد "ختان حددث" ،مشريا اإىل أأن أأي تالعب يف هذا اجلزء
احلساس دبد ختاان ،مصحضا أأنه أأرفق يف تقريره بناءا عىل طحب هيئة احملمكة أأن هناك "ختان ل داعي هل" وعىل
أأساسه مت حبس ا ألم  4أأايم مث  15دصما حىت اس مترت طصال  5أأعهر ونطص حبسا عىل ذمة اوقضية .ويرى
احملايم أأن حمك حبس ا ألم س نة مع الإدقاف هص "حمك اإدانة وويس تربئة" مشريا اإىل تقدميه طبن ابونقض وتربئة
ا ألم وإاعادة اإجراءات حمك حبس املمرضة "منال جربدل" ،مرجبا فدور ا ألحاكم وشكصك احملمكة وجهصم الإعالم
رضاء لحر أأي اوبام واذلي اكن سب ًبا رئيس ًيا يف احلمك اوطصادر عىل املهتمني مجيبا -حسب وففه -لإن اجلراحة مل
وإا ً
تكن سصى جراحة عاددة " إازاةل زوائد جدلدة" يف ماكن حساس ويس ابورضورة أأن يسبب اوصفاة ألنه غري متطصل
بأأي أأعضاء حيصدة وإال اكنت اولبيبة طحبت مصافقة كتابية وإاقرار ابإجراء اجلراحة.
وعن ا ألحاكم اوطصادرة ،أأوحض احملايم أأنه حىت الآن مل دحمس وجصد جرمية "ختان" يف أأوراق اوقضية وابوتايل ر أأى
اوقايض أأن حمك س نة مع الإدقاف هص جرب خلاطر اولبيبة وماكنهتا اوبحمية وجرب خلاطر اولبيب وجرب خلاطر
الإعالم واور أأي اوبام ولحهجصم اوكبري عىل تكل اوقضية ،ألن اوطصصرة اوبامة لحقضية تبني أأهنا معحية ختان واولب مل
يس تلع اوتفسري واجلزم ابإجراء معحية ختان ،و أأكد أأن اوقايض طبق املادة " "17من قانصن اوبقصابت ملراعاة
املاكنة الاجامتعية واوبحمية لحمهتمني.

وتنص املادة ( )17من قانصن اوبقصابت :عىل أأنه جيصز ىف مصاد اجلناايت اإذا اقتضت أأحصال اجلرمية املقامة من
أأجحها ادلعصى اوبمصمية ر أأفة اوقضاة ،وهص اوزنول ببقصبة الإعدام اإىل عقصبة اوسجن املؤبد أأو املشدد ،واوزنول
ببقصبة اوسجن املؤبد اإىل عقصبة اوسجن املشدد أأو اوسجن ،واوزنول ببقصبة اوسجن اإىل املشدد ببقصبة اوسجن
أأو احلبس اذلى ل جيصز أأن دنقص عن س تة أأعهر ،واوزنول ببقصبة اوسجن اإىل عقصبة احلبس اذلى ل جيصز أأن
دنقص عن ثالثة أأعهر.
أأمني عام نقابة ا ألطباء ابوسصيس يستنكر احلمك عىل ا ألطباء وددين ا ألم فقط
من جانبه ر أأى ادلكتصر اتمر اوبصيه ،أأمني عام نقابة ا ألطباء ابوسصيس ،أأن احلمك اوطصادر عىل ا ألطباء بقضية
اولفةل "ميار" هص حمك ظامل ابلإدانة مبراب عن سبادته ابلإدقاف ألن اولبيبة انددة ادلقاق غري مشهصد وها ابإجراء
تكل اجلراحات ومل دقدم ضدها لحنقابة أأي عكصى من أأي نصع حىت من ببض ا ألخلاء املتبارف عحهيا طبيا،
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مؤكدا أأن الحصم لكه دقع عىل ا ألم اويت اكنت سببا يف اورضر وبناهتا ويه اوصحيدة اويت جيب احامكهتا ألن اولفةل
ِ
مسااحاك" عىل حسب حددثه ،مشريا اإىل أأنه
اكنت ترفض اجلراحة وقاوت قبل ادلخصل وغرفة اوبمحيات " أأان مش
عمل ابوصاقبة مبجرد اإاثرهتا يف احملافظة بنفس اويصم والإبالغ عهنا من قبل ادلكتصر فديق فبحي مفتش اوطصحة،
واذلي قام ابوكش عن حاةل اوضحية اولفةل "ميار محمد مصىس".
كام أأوحض أأن احلمك فدر استنادا لهتمة "جرح أأفىض اإىل مصت" وهذا دؤكد أأن احملمكة ل ترى ختاان واحضا وإال
اكنت قد حمكت ببقصبة أأكرب وفقا ونص اوقانصن ،مشريا أأن أأحاكم الإدانة اويت تلال ا ألطباء جتبل أأددهيم همزوزة
يف اإجراء اجلراحات ،فـ من اجلائز حدوث حالت وفاة يف كثري من اجلراحات وويس ابورضورة أأن يكصن اولبيب
سببا ول جيب أأن دباقب اولبيب وصفاة مردض دون وجصد خلأأ طيب محمصس.
أأما عن تغحيظ عقصبة اخلتان يرى اوبصيه أأن قرارات اوتغحيظ مل متنع "اخلتان" ووكهنا فقط منبت ا ألطباء من
اإجراءها ،و أأن وق ا ألطباء عن اإجراءها س يؤدى اإىل زايدة لحجصء ا ألهاىل لإجراء تكل اوبمحيات ىف املصادل عن
طردق حالق اوطصحة ،وبذكل ون دتصق اخلتان ،و أأقرتح أأن جيرى اخلتان ىف املسش تفيات اوبامة ببد عرض
احلاةل عىل جلنة ثالثية تقر حباجهتا لإجراء اوبمحية من عدمه مع وجصد أأخطصائية اجامتعية ىف املستشفى ترشح
و ألرس اوراغبة ىف اإجراء اخلتان أأرضاره عىل بناهتم ،خافة أأن هناك حالت ابوفبل تس تحق اإجراء اخلتان
واملبروفة طبيا بـ" جراحة جتميل" ألن هناك ابوفبل مشالك جسددة حتدث وببض اوس يدات اواليت مل جيرين
اجلراحة عىل اورمغ من حاجهتن وها.

اوقانصن املرصي دتضمن أأك ر من مادة جترم ختان الإانث بشلك خاص وظاهر ،فاملادة  240من قانصن
اوبقصابت ،تؤكد أأن اخلتان جرمية جنائية تباقب ابوسجن من  3س نصات اإىل  5س نصات ،اإذا نشأأ عن اجلرح
قلع أأو انفطصال عضص أأو فقد منفبته أأو نشأأ عنه عاهة مس تدمية ،فاإذا اكن هذا اجلرح فادرا عن س بق إارصار
أأو ترفد تكصن عقصبته عقصبة اجلنادة ابوسجن املشدد من  3س نصات اإىل  10س نني .وتكصن اوبقصبة اوسجن
املؤبد اإذا نشأأ عن اوفبل وفاة اجملين عحيه أأو عحهيا.
وعن ختطصص اولبيبة انددة ادلقاق – اويت قامت ابإجراء اجلراحة -أأعار اوبصيه ،اإىل أأهنا أأخطصائية جدلدة ودبحصمة
يف اونساء واوصلدة ومن اجلائز أأن جيمع اولبيب بني أأك ر من ختطصص ،مضيفا أأن ما حدث مع "ميار" هص من
مصمي ختطصطصها إلزاةل اوزوائد اجلدلدة يف هذا املاكن احلساس ،مصحضا أأن احافظة اوسصيس تبد جممتع حرضي
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ومعحيات اخلتان تاكد تكصن مبدومة ومن جيرهيا مه ببض اوصافدين عىل اوبدل من احافظات أأخرى وجممتبات مؤمنة
برضورة تكل اجلراحة "اخلتان".
وعن ادقاف اوبمل مبستشفى اوقنال ،أأوحض أأنه اإجراء تبسفي ألنه ل جيصز غحق مستشفى وترشدد عامحني ومرىض
بسبب خلأأ طيب ولبيب ما ،مشددا عىل أأنه اكن جيب اس مترار اوبمل ابملستشفى ابوزتامن مع اوتحقيق .وعن
عصدة معل املستشفى أأوحض أأنه ببد تقدمي اوامتس لحصزارة وتصفري اكفة اولحبات اويت اكنت سب ًبا لحغحق قامت
اوصزارة ابملصافقة عىل فتحها ،مشريا اإىل أأن قرار اإغالقها اكن لهتدئة اور أأي اوبام وويس بسبب اوقضية خافة و أأن
املؤسسة ويس وها اترخي لإجراء معحيات اخلتان.
اولبيبة املدانة :حاةل "ميار" اكنت تس تصجب اجلراحة ومل أأجري أأي معحية ختان منذ جترميه
وعن كصاويس دصم اإجراء اجلراحة ،قاوت ادلكتصرة انددة ادلقاق ،أأن وادلة اولفةل اوضحية ممرضة اب ألساس،
وهاتفهتا لستشارهتا كزميةل طبيا يف الهتاب مطصاحب اوفتاة يف هجازها اوتناسيل جبحها ل تس تليع اجلحصس عىل
اوكريس ومبجرد اوكش لحظت اولبيبة أأن جزء "اوبظر" غري مصجصد هنائيا وهص ما يشري اإىل اإجراء جراحة
ختان سابقة ،ووكهنا وجدت الهتاب يف اوشفرتيني ادلاخحيتني وورم عددد بسبب احلركة والاحتاكك ،ويه حاةل
مدروسة طبيا ومبروفة ،وابوتايل حتتاج جراحة ومت إاعلاء اولفةل ا ألدودة اوالزمة مع طحب اوتحاويل اوالزمة
لإجراء اجلراحة.
واتببت اولبيبة " ،أأهنا قامت ابستئطصال جزء مماثل ونطص ك اويد من هجازها اوتناسيل من الك اوشفرتني
ومعل جرح قلبى حصاىل 3مس ىف لك اإجتاه ،ومت خياطة اجلرح بغرز جتميحية عىل  3طبقات مرتني ذهااب وإااياب
حبيث ل تبلي فرفة حلدوث أأي نزد " ،و أأمتت جراحهتا وانهتىى دورها اإىل أأن مت اس تدعاهئا من املمرضة
بسبب حتصل جسد اولفةل اإىل الحصن ا ألزرق ووقت اوفتاة حتفها فاكتشفت وفاهتا عقب وفصوها مبارشة.

و أأوحضت ادلكتصرة أأهنا مل جتري معحية ختان منذ أأن مت جترميها قانصان و أأن اوبمحية اوىت قامت هبا ويست جمرمه
وىه معحية مصجصدة ىف كتب اولب ومبروفة ابمس " "lipo plasticو إان حاةل ميار يه حاةل مرضية جتميحية
" إازاةل زوائد جدلدة" وهص اإجراء ل يسبب اوصفاة ووكنه جرح مثل أأي جراحة أأخرى ل يس تدعي اوصفاة.
وبسؤاوها عن قياهما ببمل معحيات جتميل من قبل ىف نفس املنلقة ومل حيدث وفاة ،قاوت " كبمحيات جتميل أأو
كيس دهىن اع تغحنا طببا كتري".
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وعن اخلتان تؤكد ادلكتصرة انددة ادلقاق أأهنا من أأك ر ا ألطباء اويت اكنت تقصم ابوتصعية من اإجراء اخلتان وكثريا ما
حذرت أأهمات عدة من اإجراء اخلتان ألطفاوهن ورشح أأرضار هذا الإجراء وهن وإاقناعهن ابورتاجع عن هذه
اخللصة ،مصحضة "حاةل ميار يه حاةل مبروفة طبيا ول عالقة وها خبتان ووكن أأي جراحة دمت ختدير املردض فهيا
ختدير اكمل يكصن حيهنا مبرضا لحصفاة وهذا من تداعيات اجلراحة" .و أأعارت اإىل أأهنا وفحت من اوبمر واخلربة
ملركز ل تس تليع اوتفردط فيه ابإجراء جراحة ختان جمرمة قانصان أأو اوسبي وراهئا ووكن الإعالم من قام بتضخمي
ا ألمر.
مصحضة أأن "اوقانصن وضبنا ىف منلقة ضيقة متبمحصش ومتقربصش غري ملا تبمحصا تقرير ط ى من اتنني أأو تالته من
ادلاكترة دقروا أأن احلاةل احتاجه كذا وكذا ،رمغ اننا بناخد قرارات وصاحده بنفت بلهنا خلامس أأوسادس مره وبتبقى
بني احلياه واملصت وبيبقى ضغلها عاىل وبناخد اوقرار ده وصحدان ونالم وص ماخدانش اوقرار وحناسب ،امنا ىف منلقة
زي دده احدش دقرب وها غري ملا تبمحصا كصنسحتص عحهيا" ،أأان كلبيبة ون أأقدم عىل أأي جراحة يف هذا املاكن
احلساس مرة أأخرى.
املمرضة تؤكد تصاجد "اوبظر" اكمال حىت ببد جراحة " إازاةل اوزوائد اجلدلدة"
بيامن استنكرت املمرضة منال جربدل احلمك عحهيا بـ  5س نصات ،خافة أأنه مل دمت اإخلارها بأأي هتمة ومل دمت
اس تدعاهئا قانصنيا خبطصصص اوقضية عىل الإطالق ،مصحضة أأن احلمك فدر ضدها نتيجة امتناعها عن حضصر
اجلحسات ،مشرية اإىل أأهنا مكمرضة ل دخل وها بلبيبة اإجراء اجلراحة ووكهنا تقصم بتجهزي غرفة اوبمحيات فقط من
أأدوات طبية و أأهجزة ومبدات .وعن حاةل "ميار" ،قاوت اإن اجلراحة ل متت بطصةل لحختان بل اإن اوتشخيص
اوليب هص "تضخم بغديت اوبارثصوني مع الهتاب حاد هبام".
وعددت املمرضة ،أأنه طصال عرش س نصات ويه معر معحها ابملستشفى ،مل دمت اإجراء أأي معحية ختان عىل
الإطالق ،مشرية اإىل أأهنا ل ميكن أأن تشارك يف جرم كهذا خافة مع عحمها بأأن جراحات اخلتان جمرمة قانصان،
و أأوحضت أأن ا ألم "انتطصار" يه من وقفت بانب ابنهتا أأثناء اإجراء اجلراحة ألهنا اكنت ممرضة جراحة فامي قبل،
و أأهنا اكنت اإىل جانهبم يف غرفة معحيات أأخرى وتأأيت اإذا ُطحب مهنا ذكل ومل ترى اإجراء جراحة وشقيقة اوضحية
اوتص أأم "هنال" ،مؤكدة وجصد "اوبظر" اكمال يف اجلهاز اوتناسيل وـ"ميار" حىت ببد اإجراء اجلراحة عىل حسب
روايهتا.
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ووهجت املمرضة ،الحصم عىل الإعالم اذلي قام بتضخمي اوقضية يف حني أأنه ل دبمل خحفية ا ألمر ،ملاوبة اور أأي
اوبام ابور أأفة عىل ا ألطباء اذلين ل حصل هلم ول قصة اإذا ماتت يف أأددهيم حاةل ويس وسبب تقطصريمه خافة و أأنه ل
دصجد طبيب س يغامر مبس تقبهل املهين ودتسبب يف وفاة مردض ،طبيبة معل اولبيب تفرض عحيه أأن دبذل لك ما
بصسبه لإنقاذ حياة مرضاه ،مشرية اإىل أأن الإعالم مل دبحث عن اوسبب اورئييس ملصت "ميار" ووكنه ركز عىل
اإجراء ختان من عدمه فقط رمغ عدم مبرفة أأحد ابوسبب اورئيس وصفاة "ميار" ومل دأأيت حقها.
زميةل املمرضة تستنكر احلمك عىل زميحهتا خبمس س نصات
ومن جانهبا رفضت " أأسامء .م" ممرضة مبستشفىى اوقنال اخلاص ،احلمك اوطصادر عىل زميحهتا ابحلبس مخس
س نصات ،حيث أأن معل املمرضات ل دخل هل بلبيبة معل اولبيب حىت وإان قام ابإجراء جراحة حصيحة أأو
خاطئة ،متسائةل من أأين س تبمل املمرضة خبلأأ اولبيب ولك وظيفهتا تقترص عىل حتضري غرفة اوبمحيات وا ألدوات
وا ألهجزة اولبية وغري ذكل ل تُس ئل فيه .ور أأت زميةل املمرضة أأن احلمك اوطصادر عىل "منال جربدل" هص حمك ظامل
نتيجة عدم حضصرها اجلحسات فقط ،و أأهنا مكمرضة ل تشارك يف اإجراء أأي جراحة ألهنا ويست بكفاءة اولبيب،
ولك وظيفهتا يف غرفة اوبمحيات أأهنا ل تنىس أأي يشء داخل احلاةل ،وكصهنا اكنت غري مصجصدة يف هذا اويصم
جبحها ل تشارك يف اجلراحة و أأهنا وص اكنت مصجصدة اكنت ستشارك فهيا مثحها مثل أأي ممرضة أأخرى.
أأما عن اترخي املستشفى يف اإجراء جراحات اخلتان أأكدت أأهنا مل جتد ومل متر عحهيا حاةل اإجراء ختان يف املستشفى
منذ معحها ووكن معحيات اوتجميل أأو اجلراحات ا ألخرى حىت يف ا ألماكن احلساسة فهىي معحية عاددة ل متت
لحختان بطصةل.
مدير مستشفى اوقنال دحقي املس ئصوية عىل عاتق ا ألم :أأخفت اوتارخي املريض لبنهتا
و أأكد ادلكتصر عبد اورمحن ربيع ،أأن حاةل ميار جاءت مع اولبيبة انددة ادلقاق بطصفهتا طبيبة جراحة لإجراء معحية
إازاةل "زوائد جدلدة" وفقا وتقرير دخصوها املستشفى ،و أأن املؤسسة مكستشفى خاص تصفر "اوبالج احلر" حيث
دمت تصفري غرفة اوبمحيات واملبدات اوالزمة لإجراء جراحة دون أأدىن مسؤووية لحمستشفى حىت وإان استئطصحت
"لكية" بداخل اوبمحيات فال دخل لحمستشفى.
وكش مدير املستشفى ،أأنه يف حاةل "ميار" أأخلأأت ا ألم ألهنا مل تفطص عن اوتارخي املريض لبنهتا ،فاولفةل وها
اكنت قد أأفيبت بتش نجات و"رصع" مل تبمل هبا اإدارة املستشفى وتقصم بهتيئهتا لإجراء اجلراحة ،خافة و أأن اإفابة
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كهذه اكنت تس تدعي اختاذ اإجراءات طبية بددةل وببد اإجراء اجلراحة ،لفتا اإىل أأن اولفةل خرجت يف حاةل جيدة
عقب اجلراحة ،وببد ساعتني عحمت املستشفى بأأمر وفاة اوبنت ،مشريا اإىل أأن عقيقة اوضحية قامت أأدضا
ابإجراء جراحة إازاةل "كيس دهين" يف نفس اويصم ويه الآن بطصحة جيدة ونفس اولبيبة يه من قامت ابإجراء
اجلراحة لحشقيقتني. .
وعن حمك حبس املمرضة منال جربدل  5س نصات ،أأوحض أأن اوسبب عدم حضصرها اجلحسات ،مشريا اإىل أأنه مل
دصجد داعي ملقاضهتا خافة و أأنه ل دخل وها مبا جيري بغرفة اوبمحيات اإل "املناوةل" وتشمل حتضري غرفة اوبمحيات
و أأدواهتا وويس من مصمي معحها أأن تسأأل أأي جراح عام جيرده من جراحة حىت وإان اكنت خاطئة فحن تبمل بذكل.
وعن قرار غحق املستشفى قال ،إانه جاء تحبية لحر أأي اوبام املثار وقهتا حيث أأكد املسؤووصن أأن غحقها اإمنا حلفظ
أأمان مجيع ا ألطراف وعحيه مت اإغالقها أأك ر من  4أأعهر دون أأي سبب ،مصحضا أأن املستشفى بطصفهتا ماكن
خديم ل دطص اإغالقها ووكن دمت اوتحقيق مع أأطراف اوقضية يف ظل اس مترار اوبمل ،مشددا عىل أأن اونظام املتبع
داخل املستشفى دقصم عىل تلبيق س ياسة اوبالج احلر ،واذلي درتتب عحيه عدم حتمل الإدارة مس ئصوية
اجلراحات اويت تمت بداخهل ويس ئل عهنا اولبيب فقط ،لفتا اإىل أأن اترخي املستشفى مرشف يف اإجراء اجلراحات
ووجصد غرف معحيات نظيفة وأ آمنة ،و أأن قرار الإغالق قد فدر بسبب وجصد ببض اوسحبيات مثل بالعة
مفتصحة ،ابب غري مغح  ،وويس بسبب وفاة اولفةل "ميار" فقط.
واتبع مدير املستشفى ،أأنه خالل  4أأعهر عاىن فهيم املصظفصن واملرىض حتمحت الإدارة مطصارد مرتبات اوبامحني
اذلين ل ذنب هلم يف قرار اوغحق ،مصحضا أأن سبب عصدهتا لحبمل دبصد وتقدمي اوامتس لحصزارة قامصا من خالهل
ابإرسال جلان لحبحث واوتقيص عن تاليف تكل اوسحبيات وإاقامة غرفة عنادة مركزة لحلصارئ عىل اورمغ من أأن
املستشفى ل تقدم خدمة اورعادة املركزة ووكن مت اإنشاهئا اإىل أأن أأفدر قرار بفت املستشفى مرة أأخرى وعصدهتا
لحبمل يف منتطص عهر دناير .2017

9

رضا ادلنبصيق احايم اوضحية دتقدم بلبن وتغحيظ عقصبة املهتمني :اوقضاء مل دنترص لحلفةل "ميار"
و أأوحض رضا ادلنبصيق ،احملايم واملدير اوتنفيذي ملركز املر أأة و إالرعاد واوتصعية اوقانصنية ،أأنه عمل إابجراء جراحة
"ختان" وفتاتني يف معر  17س نة ،ووفاة اإحداهام جراء اجلراحة يف ملحع مادص  ،2016ومت تقدمي بالغ لحمحايم
اوبام ابوسصيس واونائب اوبام ابوقاهرة الذلان حققا ابوصاقبة قضائيا ،لفتا اإىل أأن حترايت املباحث أأكدت أأن
اولفةل تصفت بسبب اخلتان ،مصحضا أأن اجلانب اجليد يف ا ألمر هص اإحاةل لك املهتمني اإىل احملامكة اجلنائية عىل
اورمغ من اململاةل ابونس بة لحمهتمة ا ألفيةل ويه اولبيبة انددة ادلقاق ،وهروهبا ورتكيا يف ذكل اوصقت ،اإىل أأن
قامت بتسحمي نفسها ويمت احامكهتا مثحها مثل ابيق املهتمني.
و أأوحض ادلنبصيق ،أأن اجلائب اويسء يف ا ألمر هص أأخذ احملمكة اور أأفة ابملهتمني وفق سحلهتا اوقضائية بتلبيق املادة
17من قانصن اوبقصابت خافة ببد تبددل اوقانصن واملادة  242من قانصن اوبقصابت بتغحيظ اوبقصبة يف حاةل
حتصدل اجلنحة اإىل جنادة ،ووكن سيمت اولبن ابونقض عىل احلمك لححطصصل عىل حمك أأقىص.
وعن احلمك أأوحض احايم اوضحية ،أأن لك ا ألس باب اويت قدهما دفاع املهتمني غاوبا ما تثار يف مثل قضااي ختان
الإانث مثل وجصد زوائد جدلدة تؤدي وصجصد حكة دامئة يف اجلهاز اوتناسيل وانبباث رواحئ كرهية ولكها أأس باب ل
أأساس وها من اوطصحة ووكن لس تخدام نص املادة  61من قانصن اوبقصابت وهص اورضورة اولبية .بيامن يرى
ادلنبصيق أأن ما حيزن هص أأن اوبقصبة ل تتناسب مع اجلرم اذلي أأودى حبياة اولفةل ،وابوتايل احلمك جاء احزان جليع
احلقصقيني لنه مل دأأيت حبق اوضحية كام دنص اوقانصن.
و أأوقى ادلنبصيق ،الحصم عىل ادلوةل ومنظامت اجملمتع املدين وبدم وفصل اوتصعية ألهدافها امللحصبة ،وابوتايل ل زال
دصجد حضااي بسبب معحيات اخلتان ،مشريا اإىل أأن امحلالت اويت تقصم هبا ادلوةل تسحط اوضصء عىل "امليداي" فقط
ووكن عىل أأرض اوصاقع ل تطصل اوتصعية لحجمهصر املس هتدف ،لفتا اإىل وجصد معحيات ختان تمت لحلفةل بـ "اونصبة"
مرتني مرة قبل اوزواج ومرة ببد ا إلجناب وهص اإجراء ل يزال متبارف عحيه حىت الآن يف تكل املناطق.
فامي جاء تقرير اولب اورشعي املرفق ابوقضية رمق  2016/2383نيابة فيطصل واجلناين ،ببد حفص وترشحي جثة
املذكصرة وجصد فقد جرايح حددث لحشفران اوطصغريان "معيةل ختان" ،فامي مل دتبني وجصد عالمات وتغيريات
مرضية أأو الهتابية من عأأهنا حدوث اوصفاة ،وعحيه فاإن اوبمحية اجلراحية اويت أأجردت لحلفةل "ختان" مل يكن هناك
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داعيا لإجراهئا وخماوفة لحقانصن وترتب عحهيا حدوث نزد مما أأحدث هبصط ابدلورة ادلمصدة واوتنفس ية وحدوث
اوصفاة.
واكنت قد حددت احمكة جناايت اوسصيس  19أأكتصبر  ،2016مصعد ًا ونظر أأوىل جحسات احامكة املهتمني
ابوتسبب يف وفاة اولفةل ،ميار محمد مصىس 17 ،عام ،بسبب اإجراء معحية ختان وها مبستشفى اوقنال ادلويل
اخلاص ابوسصيس ،ومت تأأجيحها جلحسة  29نصمفرب  ،2016مث مت تأأجيحها مرة أأخرى لحنلق ابحلمك يف  20ديسمرب
.2016
ويف جحسة  20ديسمرب  2016مت احلمك عىل املهتمني ا ألرببة ومه" :اولبيبة انددة عبد اورمحن ادلقاق ،وطبيب
اوتخدير س يد حسني ،وا ألم انتطصار رمضان زيك" ،ابوسجن س نة مع الإدقاف ،و اوسجن مخس س نصات عىل
املمرضة منال جربدل بهتمة "جرح أأفىض ملصت".
وقد عهدت أأقصال أأطراف اوقضية تضاراب مححصظا فامي خيص وقت خروج اولفةل من املستشفى ،وحالهتا عقب
اجلراحة ،ووفاهتا داخل املستشفى من عدمه ،وتضاراب يف ر أأي ا ألطباء واملمرضات من اإجراء ختان رمغ تأأكيد
تقرير اولب اورشعي لإجرائه ،كام وجد تضارب أأقصال بني اولبيبة واملمرضة من وجصد "اوبظر" جراء معحية
جراحية سابقة.
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اخلالفة
اتض لحمركز من خالل عرض قضية اولفةل "ميار" عدد من احلقائق:
-

-

-

-

تضارب املبحصمات دلى ا ألطباء حصل اخلتان ،مما يس تدعى رضورة معل تثقي و ألطباء عن أأرضار معحية
اخلتان.
هناك حاةل عدم وعى دلى ا ألهاىل وا ألطباء بنطصصص اوقانصن اجلددد لحختان وتغحيظ اوبقصبة ،ووضامن اإنفاذ
اوقانصن ومباقبة اجلناه ،جيب أأن تتضمن املصاد اوتصعصدة جزء خاص ابوقانصن،
اس تخدام اوقاىض لحر أأفه مع املهتمني واملادة  55و  56اخلافة ابإدقاف اوتنفيذ ،مما دتلحب رضورة اإعداد
برامج تدردبية لحنياابت واوقضاء وضامن نفاذ ا ألحاكم.
ك رة اس تخدام مطصلح " كيس دهىن ،زوائد جدلدة ،هتذدب وجتميل ،غدة اوبارثصوني" وتربير فبل
اخلتان ،مما يس تصجب وجصد تبرد مفطصل لحختان باكفة أأعاكةل وحالته ىف اوقانصن ،واوتأأكيد عىل عدم
وجصد حالت اورضورة ( املادة .)61
اإخالء املستشفى مس ئصويهتا عن حاةل ميار ،ابإدعاء اإهنا تلبق س ياسة اوبالج احلر ،واذلي درتتب عحيه
عدم حتمل الإدارة مس ئصوية اجلراحات اويت تمت بداخحها ويسأأل عهنا اولبيب فقط ،مما يس تدعى رضورة
تصس يع دائرة املس ئصوية وتشمل املنشأآت اولبية اوىت جترى فهيا معحيات اخلتان.
اتض من اونقاش مع أأطراف اوقضية اإن هناك رضورة واحتياج عددد لحبمل عىل اوببد الاجامتعى وتغيري
قناعات املصاطنني ىف قضااي اخلتان ،مما يس تصجب رضورة وجصد نقاش جمتبى بني اكفة ا ألطراف املبنية
بقضااي اخلتان.
هناك إارتباط خاطئ دلى ا ألهاىل ما بني اخلتان و اورغبة اجلنس ية و ألنىث ،مما دتلحب رضورة تصعيهتم
وفض الحبس من خالل اوتثقي اجلنىس.
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