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 مراهقات ومراهقين   مراهقات ومراهقين  شهاداتشهادات
الجنس الجنس 



الجنسالجنس. . .   . . .   شهادات مراهقات ومراهقين  شهادات مراهقات ومراهقين    
، اليمن  ، اليمن  نورةنورة
..““ال أستطيع الكالم في الجنس وال أحب الجنس     ال أستطيع الكالم في الجنس وال أحب الجنس       ””
لبنان لبنان ، ، رفيفرفيف
““ نمارس الجنس مرة واحدة وننجب وهو أمر اضطراري     نمارس الجنس مرة واحدة وننجب وهو أمر اضطراري    ننا ننا إإ””

تونستونسفريدة، فريدة، 
        ..““بينما يبحث الرجل عن لذته   بينما يبحث الرجل عن لذته     ..ال تبحث المرأة إال عن األمومة    ال تبحث المرأة إال عن األمومة    ””



جهاد، تونسجهاد، تونس
..““عن أي أنواع الجنس تريد الحديث، الحالل أم الحرام؟            عن أي أنواع الجنس تريد الحديث، الحالل أم الحرام؟            ””

البحرين   البحرين   ،،محمودمحمود
لم تحدث تجربة جنسية بيني وبين أية فتاة وهذا لن يحدث   لم تحدث تجربة جنسية بيني وبين أية فتاة وهذا لن يحدث   ””

  ..““ إال بالزواج الشرعي سواء بالزواج الدائم أو المتعة           إال بالزواج الشرعي سواء بالزواج الدائم أو المتعة          
لبنان لبنان ، ، بولبول

حبها حبها أأالتي سوف   التي سوف     مارس الجنس إال مع الفتاة      مارس الجنس إال مع الفتاة      أأ أن  أن ريدريدأأال ال ””
..““ااتزوجهتزوجهأأوو
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لبنان    لبنان    ، ، أشرف  أشرف  
 مشاآل آثيرة، فيمكن لشخصين متحابين     مشاآل آثيرة، فيمكن لشخصين متحابين    المساآنة   المساآنة   توقع أن تحل توقع أن تحل أأ””

أن يعيشا معا لوقت معين دون ارتباط أو أسر، ولكن ذلك غير ممكن     أن يعيشا معا لوقت معين دون ارتباط أو أسر، ولكن ذلك غير ممكن     
. . ““ن في بالدنا ن في بالدنا اآلاآل

 مصر   مصر  ،،عمرو   عمرو   
هذه هذه ""، لكن التقاليد ال تتفهم         ، لكن التقاليد ال تتفهم         ""شيء حلوشيء حلو""العالقات الجنسية      العالقات الجنسية      ””

وتكون الفتاة هي المتضررة في نهاية األمر من هذه         وتكون الفتاة هي المتضررة في نهاية األمر من هذه         " " الحاجات    الحاجات    
  ..““العالقات   العالقات   

المغرب المغرب حسن،   حسن،   
..““ضرورية في حدود المشروع ضرورية في حدود المشروع   ممارسة الجنس   ممارسة الجنس   ””  
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لبنان لبنان ، ، أشرف أشرف 
المرأة بينما تثبت     المرأة بينما تثبت     " " آرامةآرامة""ممارسة الجنس تحط من   ممارسة الجنس تحط من   ””

    ..““رجولة الفتى وتكسبه ثقة بنفسه  رجولة الفتى وتكسبه ثقة بنفسه  
تونستونس، ، وهيبةوهيبة
  ..““الجنس ضعف عند المرأة وعليها تخطيه ومواجهته      الجنس ضعف عند المرأة وعليها تخطيه ومواجهته      ””
تونستونسر، ر، ميميسس

بالنسبة إلى الشباب في العالم آله، شكل              بالنسبة إلى الشباب في العالم آله، شكل                الجنس صار  الجنس صار    ننإإ””
..““من أشكال اللذة البحتة       من أشكال اللذة البحتة       
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لبنان   لبنان   ،  ،  دينا  دينا  
  1818 أو   أو  1717نعم الشباب يمارسون الجنس بعمر    نعم الشباب يمارسون الجنس بعمر    ””

..““للتسلية    للتسلية    
. . ““ لكن البنت تأخذ األمور بجدية أآثر      لكن البنت تأخذ األمور بجدية أآثر     ””
. . ““أنا أحس أنه مهم لالثنين معا   أنا أحس أنه مهم لالثنين معا   ””
البنت تراه مقدسا، وتفضل أن تكون لرجل واحد     البنت تراه مقدسا، وتفضل أن تكون لرجل واحد     ””

. . ““مدى حياتها  مدى حياتها  
      ..““الشاب ال تفرق معه   الشاب ال تفرق معه   ””
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لبنان لبنان ، ، نسريننسرين
ن الشاب والفتاة متشابهان ولكن المسؤولية تقع على عاتق           ن الشاب والفتاة متشابهان ولكن المسؤولية تقع على عاتق           إإ””  

““--ههال تفرق مع ال تفرق مع --الفتاة، أما الشاب         الفتاة، أما الشاب         
لبنان  لبنان  ، ، تالة  تالة  

الجنس من دون حب حرام حتى في إطار الزواج، فالجنس قرف         الجنس من دون حب حرام حتى في إطار الزواج، فالجنس قرف          ” ”
..“ “ والحب هو الذي يجعله مختلفاً     والحب هو الذي يجعله مختلفاً     

لبنان  لبنان  ، ، رانيراني
..““فضل أن ال تحصل عالقة جنسية قبل الزواج  فضل أن ال تحصل عالقة جنسية قبل الزواج  أأ””
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 لبنان    لبنان   ،،رفيق   رفيق   
“ “ ضد الجنس خارج مؤسسة الزواج          ضد الجنس خارج مؤسسة الزواج          نا  نا  أأ””
. . “ “ البنت لديها شرفها الذي هو أهم ما تملك           البنت لديها شرفها الذي هو أهم ما تملك           ””
باستطاعة الشاب أن يتزوج بأآثر من                باستطاعة الشاب أن يتزوج بأآثر من                ””

واحدة أما هي فليس باستطاعتها سوى الزواج                 واحدة أما هي فليس باستطاعتها سوى الزواج                 
..““ من شخص واحد، لذا فإن حريتها مقيدة              من شخص واحد، لذا فإن حريتها مقيدة             
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