
 

     2006النشرة الدوریة 
 

 : اختراق ترجیت
  

 ! اإلسالم یحرم تشویه اإلناث
   

 مؤتمر علماء القاهرة ینتهي بنتیجة راشدة
 
 

  24/11/2006القاهرة هامبورج في 
 نوفمبر ناقش أشهر علماء اإلسالم 23 و 22على مدى یومین كاملین وباألحرى في 
 بتشویه القاهرة الموضوع الحرج المتعلقزهر بالدولیین وعلماء الطب في جامعة األ

 .اسلیة األنثویة وموقف اإلسالم من هذا التقلیداألعضاء التن
 

من بین العلماء المشاركین كان شیخ األزهر األكبر البروفیسور دكتور طنطاوي ومفتي األزهر األكبر 
یخ القرضاوي من بروفیسور دكتور على جمعة ووزیر األوقاف المصري بروفیسور دكتور زقزوق والش

أیضًا كان من بین المشاركین اآلخرین السیدة مشیرة . قطر وعلماء اإلسالم من أوربا وآسیا وأفریقیا
خطاب مبعوثة حرم السید رئیس الجمهوریة السیدة سوزان مبارك والسید رویدیجر نیهبیرج وآنیتا فیبر 

علي جمعة القاضي األعظم في الفقه وقد تولى المفتي األكبر بروفیسور . عن ترجیت كمقیمین للمؤتمر
 . اإلسالمي رعایة المؤتمر

." تشویه األعضاء التناسلیة یخالف القیم العلیا لإلسالم ولذلك فهو جریمة یعاقب علیها: "النتیجة المثیرة
 !تشویه األعضاء التناسلیة للبنات والسیدات حرام في اإلسالم: وبكلمات أخرى

 

ة حقیقیة فهو أهم شرط من أجل الحصول على فرص. ه في تاریخ الدیانةلقد كان ذلك قرارًا ال مثیل ل
 دولة المعنیة والتي یغلب علیهم 33فهو األمل الكبیر بالنسبة لمالیین البنات في الـ . إلنهاء هذا التقلید
 . الطابع اإلسالمي

 
 ملیون سیدة 150. ت ثانیة یتم تشویه بن11كل .  بنت8000ألن حتى هذا الوقت الزال یتم یومیًا تشویه 

 ).منظمة األمم المتحدة(في جمیع أنحاء العالم تعاني من ذلك 
 
 

ولم یكن من الممكن أن یكونا أفضل من . أما المكان والمشاركون فكان قد اقترحهم السید المفتي األكبر
 والسید .فهو في نفس الوقت أقدم وأكبر جامعة في العالم"  قبلة العلماء"حیث أن األزهر یعتبر . ذلك

ته تعتبر بالنسبة للمسلمین في جمیع افقرار. المفتي األكبر هو المرتبة العلیا إلصدار الفتاوى الملزمة
 . أنحاء العالم قرارات توجیهیة

 



تیكان دعو لعقد ا في الفن البابا واإلدارة البابویةفإن المؤتمر یمكن مقارنته كما لو أ: لمزید من الفهم
 بتولي رعایة المؤتمر ا لحقوق اإلنسان من أجل أمر ترغب فیه المنظمة وقامواجتماع مع منظمة إسالمیة

 . والحس على أخذ قرار في ذلك
 

 تسویل الوزیرة االتحادیة للتعاون والتطور االقتصادي فقد رحبت –أما السیدة هایدماري فیسورك 
د الجامعات الدینیة إن التقریر الذي كان ینبغي إعداده من أح. "بالمؤتمر ووافقت على دعم مادي

المرموقة في العالم اإلسالمي ال یمكن تقدیره بالقدر الكافي من حیث أهمیته الدینیة السیاسیة ومن حیث 
 ."النتائج اإلیجابیة بالنسبة لعدم المساس باإلناث الصغار والسیدات

 
 أمر  في القرآن الكریمهل یوجد:  مسألةخالل الیومین وأثناء المؤتمر تعلق األمر في المقام األول بإیضاح

الحدیث هو نقل ما قاله (حادیث األأن هناك . ملزم للرسول بتشویه البنات؟ ردًا على ذلك أعلن العلماء
أسلوب (التي استنبطت منها السنة حتى اآلن )  الرسول أو فعله أو سمح به، وقد تم تدوینه بعد وفاته

لكن . للسیدات عادة مستحبة" الخفیف"لختان وطبقًا لها كان ا). التصرف تبعًا للرسول كمثل أعلى
 ).أي أن نقله غیر أكید(األحادیث تنقسم عادة إلى قوي، هذا یعني موثوق به تمامًا وحسن وضعیف 

 
وبعد فترة كان علماء الدین متفقون على أن هذا الحدیث المتعلق . لقد تمت المناقشة بصراحة غیر متوقعة

لقد ظل هناك أمرًا آخر یحتاج . ضعه في مرتبة أنه لیس موثوق بههذا یعني أنه قد تم و" ضعیف"بذلك 
فهو أمر یتم تهوینه عامة ویتم .  یعد بالفعل إضرارًا للجسد أم ال" الخفیف"هل التشویه : إلى التوضیح

لذا كان قد تم دعوة !" بسؤال العلماء"یصرح القرآن " في الحاالت التي بها شك. "مقارنته بختان الرجل 
من برلین تحدث البروفیسور كینتنیش من مستشفى . باء، متخصصین من مصر وأثیوبیا وألمانیاخمسة أط

حیث كان قد علق في المقام األول راعي المؤتمر السید علي جمعة وكذلك . الصلیب األحمر األلماني
ج حیث یعتبر الرجل القادم من دول الخلی. الشیخ القرضاوي من قطر أهمیة قصوى على رأي األطباء

 ". دائرة المعارف الحیة لإلسالم"بالنسبة لكثیر من المسلمین 
 

دكتور لقمان طبیب أمراض النساء وجراح من أدیس أبابا قارن استئصال البظر باستئصال الحشفة عند 
أما البروفیسور كینتنیش من برلین فقد ذكر األعراض .  الرجل، والتشویه الفرعوني باستئصال القضیب

وفي ذلك دار الحدیث عن اآلالم مدى . جل عن الوصف والتي تجلبها التشوهات معهاالمصاحبة التي ت
أما األطباء المصریین فقد تحدثوا عن . الحیاة والصدمات والموت بسبب النزیف والصدمات العصبیة

 . نهب مركز اإلحساس األنثوي وروح وشرف المرآة
 

فلم .  دون تجمیللجریمة بالصوت والصورة یثبت قسوة اأما ترجیت فقد عرضت فیلمًا لمدة دقیقتین
 . یحدث على اإلطالق إجراء مثل هذه المناقشة الصریحة من الجانب الدیني

 

اإلمام طارفا بغیاتي من النمسا شرح بوضوح حق السیدات المسلمات في ممارسة المعاشرة الجنسیة دون 
مشیرة خطاب طالبت ". حرى الحملأكثر من الرجل، ألن هن الالتي تتحملن العواقب، وباأل. "أي قیود

 . وبهذا عبرت عما نرغب فیه". بحكم واضح من األزهر"
 

بالنسبة لرویدیجر نیهبیرج وآنیتا فیبر من ترجیت . بعد یومین من المناقشات اجتمع المبعوثین للتشاور
یسور  بالتوقیت المحلي أعلن البروف16.12 نوفمبر الساعة 23في . كان ذلك فترة انتظار ال تحتمل

وهو بنفس قیمة الفتوى في تقریر فقهي ملزم ویتساوى مع . محمد شاما، أمین سر المفتي األكبر القرار
 . حادث دیني مثیر

 



بهذا . إننا لم نستطع تقدیر حجم نتیجة هذا المؤتمر!!! التشویه حرام في اإلسالم: على أن وتنص الفتوى
هذا یعني إنقاذ آالف البنات . لیة األنثویة ال وجود لهضاء التناس أیضًا السبب األساسي لتشویه األعاصبح

 !!!من العادة السیئة
 

وهذا سیكون واجب ضخم على مدى السنتین القادمتین أكثر من . اآلن ینبغي نقل هذا القرار إلى الناس
 !إننا مستعدون.  ساعة36مؤتمر األزهر الذي من أجله أدخلنا یوم عمل طوله 

 
 

 : المؤتمرتعلیقات الوافدین بعد 
 

أنني سوف . ریمةأنني أخجل من االعتراف، أني كنت ال أعرف مدى حجم الج: "الشیخ أبكار من تشاد
لقد كان نجاح . إن ترجیت ستجد لدي الحلیف القوي.  بكل ما أملك من إمكانیاتأتصدى لهذا التقلید

 %."200المؤتمر بنسبة 
 

قلیلة كان قد فقد منصبه كمفتي أكبر، لجرأته في بأنه قبل بضعة أعوام : اإلمام دیالو من مالي یخبر
ساعدوني في . "حیث كان یجب أن أظل طوال أسبوعین تحت حراسة الشرطة. التصدي لهذا التقلید

 . "أنني أدعو لذلك قادة العقیدة من العشرون دولة التي تقطن غرب أفریقیا. إعالن هذا القرار في بلدي
 

االثنان األلمان : "دلي للصحفیینور محمود حمدي زقزوق، یوزیر األوقاف المصري بروفیسور دكت
 ." كتسبوا ثقتنا خالل الستة أعوام األخیرةا

 
 ." إن نجاح هذا المؤتمر حقق أغلى األمنیات في حیاتي: "الجراح لقمان من إثیوبیا

 
 

 ترجیت  سجل زوارتسجیل المفتي في 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
 

 إلى المنظمة األلمانیة ترجیت على مجهوداتها لحل المشاكل االجتماعیة أنني أتوجه بالشكر العمیق
 23 و 22 الموافق 2/11/1427 و 1المنعقد في القاهرة في " مؤتمر الشریعة الدولي"ومساهمتها في 

 . 2006نوفمبر 
" الختان"قرار واضح وصریح ضد هذا التقلید وعلى األخص ضد ما یسمى  العلماء واألطباء اتخذلقد 

 . الذي یشوه جسد المرأة
 !نحن نتمنى لهذه المنظمة كل النجاح

 
 علي جمعة 

 مفتي األزهر األكبر 
  2006 نوفمبر 24القاهرة في 

 
 
 
 
 



  2006  الممنوحة عاممیدالیات الشرف
 

 یسعدنا ویشرفنا في نفس الوقت منح الشخصیات التالیة میدالیة الشرف الفضیة 
 اون الرائعترجیت للتعبیر عن شكرنا للتعمن 

 
 باسم الفتیات والسیدات نتقدم لهم بالشكر لمساهمتهم في اتخاذ قرار األزهر

 
 : من القرآن من سورة التین4اهرة واآلیة رقم المیدالیة تعرض جامع األزهر بالق

 "لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقویم"
 
 

 المشاركین في مؤتمر األزهر
 

ثقته الكبیرة فینا وموقفه الفكري المدهش على ة، من مصر، المفتي األكبر بروفیسور دكتور علي جمع
 بدون حكمته لم یكن من الممكن التوصل إلى هذا القرار. وتولیه رعایة مؤتمر األزهر

 
 في األزهر وعلى قراره مواصلة الكفاح معنا في المثیرةالشیخ حسین حسن أبكار، من تشاد، على كلمته 

 تشاد ضد التشویه
 

 مان، من إثیوبیا، لكلمته الرائعة كطبیب نساء یتعامل یومیًا مع السیدات المشوهاتالدكتور یوسف لق
 

 ، من النمسا، على كلمته المنعشة للدفاع عن حقوق النساء في اإلسالم طارفا بغیاتياإلمام 
 

شیخ اإلسالم األكبر بروفیسور دكتور محمد سید طنطاوي، من مصر، لمشاركته وللثقة والموافقة على 
 ارالقر

 
حكمته ونصائحه ال تقدر . بروفیسور دكتور محمد شامه، من مصر، أنه أمین سر المفتي ووزیر األوقاف

 . إننا نجد فیه صدیق عزیز. لقد كان مدیر المؤتمر. بثمن
 

قام بتمثیله . اإلمام عدنان إبراهیم، من النمسا، على موقفه الواضح فیما یتعلق باإلسالم وحقوق المرأة
  بغیاتي رفاطااإلمام 

 
وتهدیدات القتل، الزال یكافح من اإلمام محمدو دیالو، من مالي، على شجاعته بالرغم من سحب منصبه 

 أجل حقوق المرآة
 

بروفیسور دكتور هریبیرت كنتنیش، من ألمانیا، على كلمته المقنعة في األزهر عن اآلثار السلبیة لتشویه 
 األعضاء التناسلیة األنثویة

 
ا لقد كان أول مسلم ذو منصب هام. ن مصرروفیسور دكتور محمود حمدي زقزوق، موزیر األوقاف ب

بدون ثقته لم یكن من الممكن إقامة . یمنحنا الثقة دون أي شرط أو قید وساعدنا في االتصاالت األخرى
 إننا مدینین له بالشكر العمیق. المؤتمر

 



 ودبلوماسیته وتأثیره كمدیر ى إبداعهلى القرن األفریقي، وعلعلي میكال داباال، على مجهوداته ع
 في إثیوبیا" المستشفى المتنقل"لمشروعنا 

 
 

 للمساعدة المجانیة بالمعلومات المتخصصة 
 والخدمات واألدوات 

 منذ تأسیس ترجیت لیًال ونهارا
 

 بیة برویك بمكتبهم لالستشارات الضرائهانز جیورج وهنینج كرامر، من دیل
 

 Globetrotter Ausrüstungمن هامبورج بشركتهم كالوس وروزاماري دینارت، 
 

  بورنهوفن بدار اإلعالن الخاصة بهما–إیفلین ویوخن كیفرباخ، من كامب 
 
 
 
 
 

 رودیجر نیهبیرج وآنیتا فیبر
 
 " قافلة األمل"
(„ 

 باإلسالم ضد األلم والصمت
) 

 . القمة المؤقتة لعملناالذي یعتبر في یوم مؤتمر األزهر، الكتاب ظهر 
اللهم . ، فقد كتبنا الكتاب سویًاذات مرة بالمشاركة كرجل وآنیتا كمرأةما أن رویدیجر كان مطالب وب

 . فتح أمامكم أفاقًا جدیدة الشجاعة ویم بالمعلومات ویمنحكمأجعله یمدك
 

 مقتطفات من نص غالف الكتاب 
 

عندما لم تمنح المنظمات األلمانیة القائمة . تفوق كل تخیل جریمة –تشویه األعضاء التناسلیة األنثویة 
التعاون مع اإلسالم، قام رویدیجر نیهبیرج وآنیتا فیبر بتأسیس  بالفعل فرصة الستراجیتهما القائمة على

حلف االنحیاز لإلسالم ضد تشویه األعضاء التناسلیة "منظمتهما لحقوق اإلنسان ترجیت وكذلك 
 ". األنثویة

قد أنقذوا  المسلمین ضیفیهمكان  العدیدة، حیث یرج یعرف اإلسالم من خالل رحالتهیجر نیهب      روید
هذا جعلني أحس بالخشوع والثقة واالحترام . "واقي حي عند السطو علیهدرع حیاته مرتین بجسدهم  ك

 ." تجاه اإلسالمومنذ ذلك الوقت أحس بااللتزام ا. لإلسالم
                                                                                                                                                    

السالطین ورجال الفتوى العظماء والوزراء : لقد حدث ماال یمكن تخیله" قافلة األمل"لقد بدأ في إعداد 
                                                                                                                                                                                                                                                                           یفتحون أبوابهم 

ن، یحطمون االلتزام بالكتمان ینظمون المؤتمرات یجاهدون من أجل قرارات العشائر ثنیوقلوبهم لال
مفتي . تقلید تشویه األعضاء التناسلیة األنثویة ال یتفق مع آداب اإلسالم وأنه حرام  والقبائل، یعلنون أن 

                         موریتانیا األكبر یجعل رویدیجر 
                                                         



التحقیق المنتظم  والتمرد المبتكرموع والغضب والعجز، عن الكتاب یحكي عن الجریمة نفسها عن الد
فهو یأخذك معه إلى أماكن األحداث وحركات رویدیجر نیهبیرج وآنیتا فیبر في الصحراءـ في . للخیال

وقمة الكتاب تتمثل . السیدات الذین یعانون من ذلكورجال الفتوى العظماء وإلى قلوب قصور السالطین 
 . في مؤتمر األزهر الذي ال مثیل له

 
ن  اإلرهابییسالم مغایرة للصورة التي یفرضهاخاصة أنه یرسم صورة لإل. مالكتاب یثیر المشاعر واآل

  . والفكر الحالي المقترن باإلسالم في العالم
 

 : الكتاب
 دار النشر مالیك 

 عدید من الصور  صفحة، ال370
 ISBN- 3890293220رقم الطلب 

  یورو19.95
 
 
 
 
 
 
 
 نیتا فیبر وریدیجر نیهبیرج آ

  مواطنین شرف لشعب العفار
 

الشیخ داراسا من المجلس ! خالل مؤتمر العلماء المنعقد باألزهر في القاهرة حدثا كبیروشرف مفاجأة 
یدیجر باسم السلطان علي میراح وا، آنیتا ورمنحن) إثیوبیا(األعلى للشؤون اإلسالمیة لشعب العفار 

 ". حنفري الجنسیة الشرفیة لشعب العفار
 

 : وفي الشهادة یمدح السلطان
 والذي كان الخطوة السیاتا في 2002یدیجر في عام ومؤتمر ترجیت الذي تم تنظیمه بمعرفة آنیتا ور"

 ألعضاء التناسلیة األنثویةاألولى والحاسمة، إلنهاء التقلید الموروث والضار تقلید تشویه ا
 

  حافل باألمل لهملتولي مسؤولیة تربیة بنتین من شعب العفار وعائلتهن لضمان مستقب
 

  ".بمستشفى ترجیت المتنقل"أن ترجیت تقف إلى جانب شعب العفار بتبرعها 
 

 ." أن التشریف یحدث للمرة األولى في تاریخ قبیلتنا"  الغیر عادي في التشریف وأن الشيء
 

 . وهذا الطبع شئ جمیل" وطننا"هذا یعني أنه في زیارتنا التالیة للعفار سوف نأتي إلى 
 
 
 
 
 



 
 زیارة المشروع في فاراسدیج

 

 " االستمراریة"
 
 

 سنة ال یمكن تغیره خالل 5000ما كان قانونیًا لمدة .  هذا شئ وااللتزام بها شئ آخرالقوانین الصادرة
 . ًا جیدًا، لكن المراقبة أمرًا أفضللذلك فإن الثقة أمر. یوم ولیلة

 
طبیبتنا شتیفاني میتمن أخبرتنا أنه في بعض مناطق العفار في صحراء داناكیل الزال تمارس عادة 

لقد كان . 2002التشویة مثل ذي قبل، بالرغم من القرار الملزم للقبیلة في مؤتمر صحراء ترجیت عام 
 . ع أن نتحدث بوضوح وصراحةهذا داف

 
اآلن أصبح الدور علیكم، أن . على قرار التوقف عن التشویهسلنا لكم المستشفى المتنقل كشكر لقد أر
 . هذا ما طالب به رویدیجر عند زیارتنا للمشروع في یونیو في فاراسدیجي."  بوعدكمنتوفو

 
ر الشیخ داراسا من المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة الذي ساهم بالقدر األكبر من أجل إنجاح مؤتم

بجمع المواطنین في لقد قام . ، كان قد حضر معنا وساعدنا بكل قوته2002صحراء ترجیت األول عام 
 سوف یرتكب ذنبًا في حق القانون وحق الفتیات وحق أن من سیمارس التشویه"ح لهمفاراسدیج وأوض

   ".اهللا
 

فشل : السبب. راسدیجعمال التشویه ولمواطنین فالم یكن هذا واضحًا من قبل للسیدات التي تمارس أ
 . بعض شیوخ العائالت الذین لم یواصلوا إبالغ القرار ألسباب شخصیة

 
مرة أخرى تزال العوائق، ونشاهد مرة أخرى تأیید مفاجئ وارتیاح للقرار كما كان الحال علیه في 

أنهن بن، معیتن أمام اهللا والمواطنین المجن ویقسمأربعة من المزاوالت للتشویه یقف. مؤتمرات الصحراء
 !" أو یصیبهن اهللا بأشد العقاب. "فتاةابتداء من اآلن لن یقمن بختان أي 

 
 ." هن لم یوعدوكم أنتم، بل وعدن اهللا: "الیمین على أنه صادق قائًال قدرالشیخ داراسا 

 
داراسا سوف یرحل أیضًا في المستقبل من أجل ترجیت إلى شعبه الذي یعیش في الصحراء والمتناثر 

 . هاسع فیبشكل وا
 

 بعد ًةزال كبیرت ثقة العفار في ترجیت ال. مستشفى ترجیت المتنقل سوف یستمر في العمل في الصحراء
 . وتعتبر المستشفى الركن األساسي لعملنا ضد تشویه فتیات العفار. االرتیاب في البدایةبعض 

 
نحن نأمل، أن نستطیع إرسال . ةوینوب عنها حالیًا زمیلة إثیوبی. لألسف أن طبیبتنا شتیفاني مریضة جدًا

 ". إلى الصحراء"شتیفاني مرة أخرى 
 
 
 
 
 



   أمینة المسؤولون عن تربیتها الطفلة
 

 في بدایة عملنا 2001فهي الفتاة التي قابلتنا عام . أمینة هي الطفلة التي نتحمل مسؤولیة تربیتها
انت تجلس صامته بنظرة جادة شدیدة لقد ك. كترجیت، عند إجراء األبحاث في صحراء داناكیل في إثیوبیا

 .ال تنطق كلمة. وفوطة مجعدة في حجرها
 
 
هذا جعلنا . هذا ما أوضحه لنا أحد األشخاص" ومن الصدمة ال تنطق. لقد تم ختانها منذ ثالثة شهور"

 . أیضًا ال ننطق
 والدعم اسي بالتأهیل الدر. رنا أن نساعدهالقد قر. القدر الذي أصاب أمینة حرك مشاعرنا بشكل حاد

 . أمینة یجب أن تذهب إلى المدرسة كل یوم: الشرط. عدد قلیل من الیورو شهریًا. دي للعائلةاالم
فهي من شعب العفار . 2002لقد وجدنا الفتاة مرة أخرى في مؤتمر الصحراء ترجیت األول في عام 

). 2002نشرة الدوریة أنظر ال(الذي كان أول شعب یحرم التشویه ویضم القانون إلى قانون القبیلة 
هي أیضًا .  معها أحسن صدیقة لها أن تأخذاأمینة مسموح له. الوالدین موافقین على فكرة المدرسة

 . صبحنا نتحمل مسؤولیة تربیتهاأ
لقد حدثت المعجزة، أمینة بدأت تنطق تدریجیًا مرة أخرى، وأصبحت هي وصدیقتها أول وثاني أفضل 

 !ن المدرسةثنتان یحبااال. أطفال في الفصل
 

هي وصدیقتها یعیشان اآلن في . لقد نقلنا أمینة.  كانت قد انتهت إمكانیة الدراسة في القریة2006في عام 
ووجبات طعام نظافة و بنات الصحراء میاة جاریة ألول مرة تشهدن. عایة عائلة مؤمنةبابا تحت رأأدیس 
فات، تحصالن على دروس  ولتعویض ما. ذهبان إلى المدرسة وتتعلمان اإلنجلیزیةتثنتان اال. ةممنتظ

 الوحیدة من أجل مستقبل أفضل، سواءالفرصة هو  الفتاتان أن التأهیل لقد عرف والدا. خاصة مساعدة
ثنتین تأقلمتا على أفضل ون أن االیخبرجمیع مدیري مشروعاتنا في إثیوبیا . بالنسبة للفتاتین أو للعائلة

 . وجه وتتعلما جیدًا وهما سعداء
 

من یذهب إلى الدول الفقیرة، : نابیمكن أن یكون إشارة لتأسیس مباردة خاصة " المشروع الصغیر "هذا
أبحث عن . یمكنه أن یبحث عن طفل یتحمل مسؤولیة تربیته ویفكر ما هي المساعدة الضروریة والمفیدة

لدیك مشروع إنسان تعطیه ثقتك یقوم بمراقبة كل شئ واذهب من حین إلى آخر إلى المكان وبذا یكون 
 . الصغیر" مشروع المستقبل. "صغیر خاص بك غالبًا ما یقنع األصدقاء بالمشاركة معه

 
من مة عن مثل هذه المشروعات إننا سنكون سعداء، إذا استطعنا أن نخبر في النشرة الدوریة القاد

 . الداعمین لنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 موریتانیا 
 

 ! نثویة األعضاء التناسلیة األهموریتانیا تحرم تشوی
 

عندما تولى رئیس الدولة علي ولد محمد فال السلطة في أغسطس من العام الماضي كان أول عمل 
 األعضاء التناسلیة ه الذي یحرم ویعاقب تشوی2005 دیسمبر 5 في 13رسمي له إصدار المرسوم 

 . األنثویة
 

نیا األكبر ة مفتي موریتاقبل ثالثة أعوام كانت قد توصلت ترجیت بما یسمى مؤتمر الصحراء تحت إدار
لكن الرئیس تایا آنذاك لم یستطع . صدار قرار تحریم من جهة الدین ضد هذا التقلیدحمدان ولد طه إلى ا

 . اآلن قام خلفه بتحقیق ذلك. االهتداء إلى اتباع القرار الدیني
 

 الموریتانیة "قافلة األمل" مارس اإلخبار عن 14بناء على دعوة رئیس الدولة استطاع رویدیجر في 
 األعضاء التناسلیة األنثویة والتعبیر عن هبتكلیف من حمدان ولد طه، والحدیث عن موضوع تشوی

 ). 2005أنظر النشرة الدوریة (سعادتنا وشكرنا على المرسوم 
 

 . المفتي األكبر حمدان ولد طه أكد لنا، إعالن القرار قریبًا في جمیع المساجد
 

 : على ما یلي من المرسوم تنص 12المادة 
 أو التخدیر أو بأي ن خالل الختانمن یضر باألعضاء التناسلیة األنثویة ألي طفل من الجنس األنثوي م"

 إلى 160000، یعاقب بالحبس ثالث سنوات وغرامة مالیة من وسیلة أخرى، أو تكون لدیه النیة في ذلك
 ).  یورو1 = أوقیة 300 (أوقیة 300000

 سنوات، إذا كان الفاعل عضو في نقابة األطباء أو أي شخص مؤهل تأهیل طبي وتزداد العقوبة إلى أربع
  .آخر

 
 علي ولد محمد فالي. شكرًا

 
 

 " الخیاطات"  رائدمشروع
 
 لدى انت تمارسن التشویهكمن الالتي هكذا اشتكت سبع سیدات ". اآلن أصبحنا عاطالت عن العمل"

 . یدن الحدیث معه بأي شكل وكانت تتمنین المساعدةكانت تر. رویدیجر بناء على زیارته لدى الرئیس
 
 " .... والتنظیف التفصیلالطبخ والخیاطة و"كانت اإلجابة  "ماذا تستطیعون عمله بخالف إجراء الختان؟"

 . تأسیس جمعیة تعاونیة للخیاطات: لقد كان هذا إلهامًا لترجیت لمحاولة إقامة مشروع رائد صغیر
 

وعشر باالت قماش وبعض المستلزمات یمثلون األدوات األساسیة ورأس المال ماكینتان تعمالن یدویًا 
 . ترزي على خبرة یعلم السیدات القص والتشطیب وصیانة الماكینات. األولى

من یواصل ممارسة الختان، ینفصل عن المجموعة بدون . السیدات لهن نفس الحقوق. عقد یضع القواعد
 . قاضي فاصل یضمن الوضوح. بدیل

 
السیدات یرغبن في إفتتاح محل . إجمالي األعمال في إزدهار: یأتي خبر سعیدد عدة أسابیع قلیلة بع

 . صغیر
 

 .  التوفیقنحن نتمنى لهن


