ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﻮى ﺑﺘﺎرﻳﺦ  24ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2006ﻓﻲ اﻟﻘﺎهﺮة ِﻣﻦْ ِﻗ َﺒﻞْ اﻟﻤﻔﺘﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻤﺼﺮ ,ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻌﺔ .ﺗﻢ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء
ﻈﻢْ ِﻣﻦْ ِﻗ َﺒﻞْ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ روﺗﺮدام Pharos ,و FSAN
اﻟﻤُﻨﺎﻗَﺸﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ  2007ﻓﻲ روﺗﺮدام ,اﻟ ُﻤ َﻨ ﱠ
ﺗﻮﺿﻴﺢ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﻮى ِﻣﻦْ ِﻗ َﺒﻞْ اﻟﺒﺪﻳﻞ واﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺈﺳﻢ اﻟﻤﻔﺘﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ,اﻟﺪآﺘﻮر م.و .ﻋﺒﺎس ﺧﻀﺮَ .و ﱠﻗ َﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﻮن إﻗﺮارًا ,ﻳﻘﺮون ﻓﻴﻪ ﺑﺄن اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻳﺠﺐ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ.

Deze fatwa is ondertekend op 24 november 2006 in Caïro door de Groot Mufti van Egypte Ali Gom’a. Op de
discussiebijeenkomst op 10 december 2007 in Rotterdam, georganiseerd door de Islamitische Universiteit
Rotterdam, Pharos en FSAN, is deze fatwa toegelicht door de plaatsvervanger en woordvoerder van de
Groot Mufti Dr. M.W. Abbas Khadar. Nederlandse islamitische geleerden hebben een verklaring
ondertekend, waarmee zij onderschrijven dat de fatwa uit Egypte juist is en moet worden nageleefd.

In naam van Allah, de altijd vergevende
De internationale conferentie van geleerden betreffende een verbod op misbruik van het vrouwelijk lichaam
werd gehouden op 1ste en 2de Du al-Qi'dah 1427 van de Hijri, overeenkomend met 22 en 23 november
2006, in de conferentiefaciliteiten van de Al-Azhar Universiteit. Een serie onderzoeken werd gepresenteerd.
Nadat weten-schappers, Islamitische geleerden, deskundigen en de activisten van
burgerrechtenorganisaties in Egypte, Europa en Afrika waren gehoord, werden de volgende aanbevelingen
gegeven:
1.

Allah gaf mensen waardigheid. In de Koran zegt Allah: “Wij hebben de zonen van Adam waardig
gemaakt”. Daarom verbiedt Allah om kwaad te doen aan de mens, ongeacht diens sociale status
en geslacht.

2.

Vrouwenbesnijdenis is een betreurenswaardige, geërfde traditie die in sommige maatschappijen
wordt toegepast en door sommige Moslims in verscheidene landen wordt gevolgd. Er zijn geen
geschreven grondslagen in de Koran voor deze traditie en de traditie is geen authentieke hadith
van de Profeet.

3.

Vrouwenbesnijdenis zoals tegenwoordig wordt uitgeoefend, brengt vrouwen psychologische en
lichamelijke schade toe. Daarom moet de praktijk gestopt worden in navolging van één van de
hoogste waarden van de Islam, namelijk om geen kwaad aan een ander te doen, overeenkomstig
het bevel van Profeet Mohammed “Accepteer geen kwaad en doe geen kwaad aan een ander”.
Voorts wordt vrouwenbesnijdenis gezien als strafbare agressie tegen de mensheid.

4.

De conferentie nodigt Moslims uit om deze betreurenswaardige traditie overeenkomstig het
onderwijs van de Islam te beëindigen. De Islam verbiedt het verwonden van een ander in elke
vorm.

5.

De deelnemers van de conferentie nodigen ook internationale en godsdienstige instellingen en
ondernemingen uit om hun inspanningen te concentreren op het opvoeden van en het instrueren
van de bevolking. Dit betreft in het bijzonder de basisregels van hygiëne en geneeskunde, die voor
vrouwen moeten worden gehandhaafd zodat deze betreurenswaardige traditie niet meer wordt
uitgeoefend.

6.

De conferentie herinnert de onderwijsinstellingen en de media eraan dat zij een impliciete plicht
hebben om voor te lichten over het kwaad dat deze traditie brengt en zijn verwoestende gevolgen
voor de maatschappij. Dit zal bijdragen tot het tegenhouden van de traditie het vrouwelijke lichaam
te verminken.

7.

De conferentie nodigt de wetgevende organen uit om een wet uit te vaardigen die de praktijk van
deze gruwelijke traditie verbiedt en tot een misdrijf benoemt, ongeacht of dit de dader of de
initiatiefnemer betreft.

8.

Voorts nodigt de conferentie internationale instellingen en organisaties uit om alle regio’s hulp te
verstrekken waar deze gruwelijke traditie wordt uitgeoefend, zodat er zal worden bijdragen aan de
opheffing ervan.

